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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 1º DE OUTUBRO DE 2010

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA EM 29/9/2010

Presidência do Deputado João Leite

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Agostinho Patrus Filho - João Leite - Rômulo Veneroso - Walter Tosta.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa de abrir a

reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para a

ordinária de amanhã, dia 30, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 2 DE OUTUBRO DE 2010

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA EM 30/9/2010

Presidência do Deputado João Leite

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Alberto Pinto Coelho - André Quintão - Durval Ângelo - João Leite - Vanderlei

Miranda - Walter Tosta.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa de abrir a

reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para a

extraordinária de terça-feira, dia 5 de outubro, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 5/10/2010.).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 2010

ATA

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/9/2010

Às 9h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Fahim Sawan e Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Domingos Sávio. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Vanderlei Miranda, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e

votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios do Sr. Emerson Ferreira de Oliveira, de Malacacheta,

pedindo ajuda desta Comissão relativamente a seu processo criminal; do Conselho

Regional de Psicologia - 4ª Região, encaminhando cartaz sobre as eleições de 2010

desse Conselho, que serão realizadas em 27/8/2010; e da Sra. Viviane Mayrink,

Diretora do Centro de Defesa da Cidadania, solicitando a esta Comissão a divulgação

dos serviços dessa instituição, a qual presta assistência jurídica, psicoterápica e

fonoaudiológica à população carente; e de correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Carlos Alberto

Pavan Alvim, Secretário de Governo; Bruno Alexander Vieira Soares, Promotor de

Justiça; e Pablo Saavedra Alessandri, Secretário da Corte Interamericana de Direitos

Humanos (27/8/2010). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,

das quais designou como relator o Deputado citado a seguir: Projetos de Lei nºs

4.711 e 4.745/2010, em turno único (Deputado Fahim Sawan). O Presidente registra

a presença das Sras. Fernanda Vieira de Oliveira, advogada do Grupo de Amigos e

Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade; Miriam Estefânia dos Santos, 2ª-

Tesoureira do Grupo; e Tatiana Flávia Faria de Souza, Inspetora do Método Apac,

que são convidadas a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, como autor

do requerimento apresentado nesta reunião, esclarece que essas convidadas irão
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fazer denúncias sobre o sistema prisional e, em seguida, tece suas considerações

iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas

exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas

notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (8) em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para ouvir os convidados supracitados, que

irão fazer denúncias sobre o sistema prisional; seja encaminhado à Promotora de

Justiça Ingrid Veloso Soares, da Comarca de Governador Valadares, pedido de cópia

de documentos referentes a apuração de desvio do dinheiro entregue à direção da

Penitenciária Francisco Floriano de Paula por familiares dos detentos que se

encontram nessa unidade prisional, o qual seria destinado à compra de alimentos e

produtos de higiene para os presos; seja encaminhado ao Conselho Nacional de

Justiça pedido de providências para que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais

informe a esta Comissão sobre a demora no cumprimento dos alvarás de soltura que

estão chegando nas unidades prisionais do Estado com a devida consulta e liberação

do Setarin, mas não são cumpridos imediatamente; seja encaminhado ao CAO-

Direitos Humanos e à Defensoria Pública pedido de providências para a

apresentação de denúncia referente à demora no cumprimento dos alvarás de soltura

no Estado; seja encaminhada cópia das notas taquigráficas da 20ª Reunião Ordinária

desta Comissão, realizada em 1º/9/2010, à Corregedoria da Secretaria de Defesa

Social, para tomada de providências em relação a possível desvio de conduta de Igor

Rodrigues de Pinho Tavares, Diretor da Penitenciária José Maria Alkimim, pelo não

cumprimento imediato de alvarás de soltura; seja realizada reunião de audiência

pública, com convidados que menciona, para obter esclarecimentos sobre a morte de

brasileiros que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos, especialmente sobre a

adoção de medidas de apoio que possam minimizar a imigração clandestina oriunda

de nosso Estado, tendo em vista o recente massacre ocorrido no México; sejam

encaminhados ao Defensor Público Hélio da Gama, da Coordenadoria de Integração

e Desenvolvimento da Cidadania, cópia das notas taquigráficas desta reunião e
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pedido de providências para que a Defensoria Pública acompanhe o caso de Cassius

Clay Dias da Silva, que fez denúncia em que afirma ter sofrido assédio moral no

trabalho; seja encaminhado a Luciana Nobre de Moura, Corregedora da Secretaria de

Defesa Social, pedido de providências para apuração das denúncias relativas à

alimentação irregular dos detentos, com fornecimento de comida estragada, ao roubo

de pertences dos presos, às torturas e à revista física irregular e constrangedora de

familiares apresentadas por representantes do Grupo de Amigos e Familiares de

Pessoas em Privação de Liberdade nesta reunião; Durval Ângelo e Vanderlei Miranda

em que solicitam seja encaminhada cópia das notas taquigráficas desta reunião ao

Prefeito de Belo Horizonte, ao Corregedor-Geral do Município de Belo Horizonte, ao

Ouvidor do Município de Belo Horizonte, ao Secretário da Regional Leste de Belo

Horizonte; ao Promotor de Justiça do CAO de Direitos Humanos, para tomada de

providências em relação a denúncias de assédio moral no trabalho e de utilização

irregular de veículo ocorridos na Sudecap, apresentadas por Cassius Clay Dias da

Silva. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 5/10/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Atas -

Questão de ordem; homenagem póstuma - Correspondência: Mensagens nºs 544 e

545/2010 (encaminhando os Projetos de Lei nºs 4.894 e 4.895/2010,

respectivamente), do Governador do Estado - Ofício nº 13/2010 (encaminhando o

Projeto de Lei Complementar nº 66/2010), do Procurador-Geral de Justiça - Ofícios -

2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs

4.896 a 4.915/2010 - Requerimentos nºs 6.644 a 6.656/2010 - Requerimento do

Deputado Domingos Sávio e outros - Comunicações: Comunicações da Comissão de

Segurança Pública e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Registro de presença -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Doutor Ronaldo, Arlen Santiago, Carlos

Pimenta e Carlos Mosconi - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições

- Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem

do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento

Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir

Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão -

Gustavo Corrêa - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette

de Andrada - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo

Guedes - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Vanderlei Miranda - Wander Borges.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das

atas das quatro reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

O Sr. Presidente - A Presidência comunica aos colegas e aos demais presentes

que o Deputado Paulo Guedes fez aniversário no dia 1º de outubro, e os Deputados

Alberto Pinto Coelho e Elmiro Nascimento, no dia 3 de outubro. Em nome da Mesa,

desejamos a todos felicidades e muitos anos de vida.

Questão de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, gostaria que esta Casa

formulasse um voto de pesar, fizesse um minuto de silêncio pelo falecimento e

sepultamento ontem, em Belo Horizonte, do pai do nosso ex-Governador e Senador

Aécio Neves. Tenho certeza absoluta de que o falecimento do Deputado Federal

Aécio Cunha, grande articulador de Minas e pai do ex-Governador Aécio Neves,

trouxe tristeza a todos nós. Registro o sentimento de todos os mineiros,

especialmente porque a vida de Aécio Cunha foi um exemplo para as políticas

mineira e brasileira. Por essas razões, solicito a V. Exa., com a concordância dos

nossos pares, um minuto de silêncio em memória desse grande mineiro. Obrigado.

Homenagem Póstuma

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicita a todos um minuto de silêncio em homenagem

ao Deputado Aécio Cunha.

- Procede-se à homenagem póstuma.

Correspondência
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- O Deputado Getúlio Neiva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:
“MENSAGEM Nº 544/2010*

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2010.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
É uma honra encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei de revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental – PPAG 2008-2011, para o exercício 2011, conforme determina o art.
4º da Lei nº 17.347, de 16 de janeiro de 2008.

Com a revisão anual do PPAG estamos aprimorando cada vez mais o processo de
transformação do plano em um instrumento efetivo de orientação da gestão
estratégica do governo. O PPAG revisto, ora apresentado, coincide plenamente com
o orçamento anual.

A apensa Exposição de Motivos da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão
sintetiza os principais avanços desta revisão do PPAG 2008-2011.

Reitero a Vossa Excelência, na oportunidade, protestos de elevada estima e distinta
consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
Belo Horizonte, 30 de setembro de 2010.
Excelentíssimo Senhor Governador,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a revisão anual do Plano

Plurianual de Ação Governamental (PPAG 2008-2011), para o exercício de 2011.
Essa iniciativa busca os melhores resultados da gestão pública. Corporificam esse

processo o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), o Plano Plurianual
de Ação Governamental (PPAG) e a Lei Orçamentária, os quais, plenamente
integrados, consolidam-se como instrumento gerencial efetivo da ação
governamental, refletindo cada vez mais positivamente na alocação dos recursos nos
orçamentos anuais.

O exercício 2011 é o ano de encerramento de mais um Plano Plurianual, o PPAG
2008-2011. Neste período, um total de 57 projetos estruturadores foram colocados
em prática alcançando resultados que melhoraram a vida dos mineiros e colocaram
Minas em ascensão no cenário nacional. Assim como um ciclo que se cumpre, vários
projetos estruturadores, incumbidos da alavancagem do desenvolvimento econômico
e social do Estado nas suas diversas regiões, desempenharam suas funções ao
longo desses três anos do plano, possibilitando a conclusão de um importante
período de desenvolvimento. Nesse contexto, para o exercício de 2011 importantes
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alterações foram realizadas na composição do PPAG 2008-2011, em especial no
âmbito do conjunto de projetos estruturadores, que tiveram um total de recursos
alocados de R$4,8 bilhões. Nesse escopo, a carteira de projetos estruturadores foi
reduzida com a exclusão do Projeto Estruturador Choques Setoriais de Gestão, que
exerceu seu papel de estruturar a política de Acordo de Resultados no Governo de
Minas Gerais, tornando a ferramenta um processo consolidado à realidade do gestor
público.

Paralelamente a esse processo, a Secretaria de Estado de Saúde optou pela
revisão da estrutura dos projetos estruturadores dessa pasta, que provocaram a
transformação do Projeto Viva Vida em uma ação do Projeto Estruturador
Regionalização - Redes de Atenção à Saúde, e agregou todas as 4 redes temáticas
priorizadas (Viva Vida, Hiperdia, Mais Vida e Urgência e Emergência), visando
permitir maior compreensão da estratégia adotada pela Secretaria, sem perder a
transparência, já que os produtos acompanhados no programa até então existentes
continuarão sendo acompanhados na estrutura de ações do novo programa.

Foi criado também o Projeto Estruturador Saúde Integrada - Logística e Apoio às
Redes de Atenção, com o objetivo de organizar as ações já existentes de modo a
possibilitar que todos os sistemas logísticos e de apoio às redes sejam colocados em
um único programa, possibilitando maior transparência e visibilidade da saúde no
Estado de Minas Gerais.

No mesmo sentido, o Sistema de Defesa Social realocou parte dos recursos antes
consignados em projetos estruturadores para projetos associados, tais como as
ações de Atendimento às Condições Operacionais dos Centros Socioeducativos e a
Manutenção de Unidades Prediais Integradas, uma vez que essas se transformaram
em despesas contínuas dos órgãos.

Por fim, cabe destacar o aumento dos recursos alocados no Projeto Copa do
Mundo 2014 para o exercício de 2011. Neste ano, terão início, efetivamente, os
aportes necessários para a adequação de Belo Horizonte e Região Metropolitana às
exigências da Copa nas áreas de saúde, segurança pública, qualificação profissional,
turismo, sustentabilidade ambiental e mobilidade urbana.

Os valores destinados aos programas estruturadores para 2011 podem ser
observados na tabela que se segue:

RECURSOS DESTINADOS AOS PROJETOS ESTRUTURADORES - 2011
* - A tabela contendo os recursos destinados aos projetos estruturadores para 2011

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7.10.2010.
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Para tanto, os volumes I e II do PPAG 2008-2011 foram atualizados e contêm as
alterações qualitativas ou quantitativas efetuadas em programas, indicadores, ações
e demais atributos, com perspectiva de quatro anos, especialmente no que se refere
aos valores físico-financeiros das ações a serem incorporadas na Lei nº 17.347, de
16 de janeiro de 2008, que estabelece o Plano Plurianual de Ação Governamental –
PPAG – para o período 2008-2011.

Juntamente com o Volume II, onde os programas e ações estão agrupados por
setor de governo, apresenta-se um anexo com demonstrativo de programas e ações
incluídas e excluídas, e as justificativas que motivaram essa alteração.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os votos de profundo respeito e
admiração.

Atenciosamente,
Renata Maria Paes Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010
Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-

2011 -, para o exercício 2011.
Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

- PPAG 2008-2011 -, para o exercício de 2011, conforme dispõe o art. 7º da Lei nº
17.347, de 16 de janeiro de 2008.

Art. 2º - Integram esta lei os anexos I, II, III, nos seguintes termos:
I - o Anexo I contém os programas e as ações da Administração Pública

organizados pelas áreas de resultados definidas na Lei nº 17.007, de 28 de setembro
de 2007, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -,
evidenciando os programas estruturadores, os programas associados e os programas
especiais;

II - o Anexo II contém os programas e as ações da administração pública estadual
organizados por setor de governo, evidenciando os programas estruturadores, os
programas associados e os programas especiais;

III - o Anexo III contém o demonstrativo dos programas e ações incluídos e
excluídos, com a exposição sucinta dos motivos que justificam a alteração.

§ 1º - Os anexos I e II desta lei atualizam os anexos I e II da Lei nº 17.347, de 2008,
contendo as respectivas inclusões e alterações, qualitativas ou quantitativas,
efetuadas em programas, indicadores, ações e demais atributos.

§ 2º - Em atendimento ao disposto no § 1° do art. 7 .º da Lei nº 17.347, de 2008, os
demonstrativos de que tratam os incisos I e II deste artigo adotam uma perspectiva de
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planejamento de quatro anos, especialmente no que diz respeito aos valores físicos e
financeiros das ações, como referência permanente para a elaboração da Lei
Orçamentária Anual.

Art. 3º - Os Poderes Legislativo e Executivo efetuarão os ajustes necessários à
compatibilização do planejamento para o exercício de 2011 contido na revisão do
PPAG 2008-2011 e na Lei Orçamentária para o mesmo exercício.

Art. 4º - Serão realizadas em 2011, no âmbito do Poder Legislativo, audiências
públicas de avaliação dos resultados alcançados pelos programas estruturadores.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
Publicado, fica o projeto em poder da Mesa, aguardando sua publicação em

essencialidades.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 545/2010*
Belo Horizonte, 30 de setembro de 2010.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei da Proposta Orçamentária para o exercício de
2011, que contém o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado.

O projeto de lei em apenso foi elaborado observando-se os dispositivos
constitucionais, além do previsto na Lei nº 19.099, de 10 de agosto de 2010, bem
como as disposições constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e
da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Os principais valores decorrentes da estimativa da receita e da fixação da despesa
contidos na Proposta Orçamentária estão detalhados na Exposição de Motivos da
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, que acompanha o apenso projeto
de lei.

Reitero a Vossa Excelência, na oportunidade, protestos de elevada estima e distinta
consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
Belo Horizonte, 30 de setembro de 2010.
Excelentíssimo Senhor Governador,
Tendo em vista o disposto no arts. 153 e 157 da Constituição do Estado de Minas

Gerais, submeto à apreciação de Vossa Excelência a Proposta Orçamentária para o
exercício de 2011, que compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de
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Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.
O presente projeto de lei foi elaborado em observância aos dispositivos

constitucionais e às diretrizes orçamentárias para o próximo exercício, aprovados na
forma da Lei nº 19.099, de 10 de agosto de 2010, bem como às disposições da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal nº 101, de
04 de maio de 2000, que fixa normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal.

A proposta foi elaborada em consonância com a Revisão do Plano Plurianual de
Ação Governamental – PPAG 2008-2011 e com o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado – PMDI, de forma a assegurar o alinhamento estratégico do Governo do
Estado.

Os parâmetros econômicos utilizados para a estimativa de receita e despesa para
2011 foram os mesmos utilizados pelo Governo Federal, que consideraram
crescimento do país em 5,5% e inflação (IPCA) de 4,5%.

Seguem, de forma breve, os valores agregados para a receita e despesa estadual,
encaminhados nesta Proposta:

Orçamento Fiscal
O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais proposto para 2011 estima a

receita e fixa a despesa em R$44.998.615.907,00 (quarenta e quatro bilhões,
novecentos e noventa e oito milhões, seiscentos e quinze mil e novecentos e sete
reais).

Receita
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA - 2011
* - A tabela contendo a Receita por Categoria Econômica estimada no Orçamento

Fiscal do Estado de Minas Gerais para 2011 foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 7.10.2010.

Do total da receita fiscal prevista para o exercício de 2011, 97% correspondem às
receitas correntes e 3% às receitas de capital. Entre as receitas correntes, cabe
destacar a participação da receita tributária de 78%¹ da sua estimativa; entre as
receitas de capital, ressalta-se a participação referente às receitas de operação de
crédito com 36% do total de receita de capital.

Como principal receita estadual, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS tem a arrecadação estimada em R$28.053,35 milhões de reais,
representando 82% da receita tributária.
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As Receitas de Capital somam R$1.274,72 milhões, sendo que as receitas
provenientes de operações de crédito, transferências de capital e amortizações de
empréstimos são os principais componentes desta categoria.

Despesa
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA - 2011
* - A tabela contendo a Despesa por Categoria Econômica e Grupo de Despesa

estimada no Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para 2011 foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 7.10.2010.

A despesa total constante da proposta orçamentária para o exercício de 2011 foi
fixada em R$44.998,61 milhões, sendo 87,2% despesas correntes, 11,8% despesas
de capital e 1% destinado à Reserva de Contingência.

Com maior representatividade no orçamento, encontram-se as despesas de
pessoal e encargos sociais correspondendo a 43% do total da despesa fiscal e 49%
das despesas correntes. Em relação aos gastos com despesas de pessoal, o Poder
Executivo está adequado ao limite legal estabelecido pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, onerando com esse gasto específico 48,83% da receita corrente líquida. As
outras despesas correntes e as transferências constitucionais aos municípios
participam com 24% e 22% da despesa corrente, respectivamente. As transferências
a municípios, estimadas em R$8.673,05 milhões, são decorrentes de determinação
constitucional, e são constituídas de parcelas do ICMS, do IPVA, do IPI, da CIDE e da
Dívida Ativa e Multas e Juros de Mora do ICMS e IPVA.

Os investimentos e as inversões financeiras, no montante de R$4.130,94 milhões,
representam 78% das Despesas de Capital, e destinam-se, basicamente, aos setores
de transporte, saúde, segurança pública, educação e fundos de desenvolvimento.

A Amortização da Dívida está orçada em R$1.179,82 milhões e representa 22% das
Despesas de Capital.

Os investimentos realizados por meio do Orçamento Fiscal têm previsão de
R$3.030,71 milhões, dos quais, 59,32%, ou seja, R$1.797,86 milhões destinam-se
aos projetos estruturadores e os demais compõem a carteira de programas
associados e especiais.

Reserva de Contingência
Para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais

imprevistos, conforme o disposto no inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 101,
de 2000, estão orçados na Reserva de Contingência recursos da ordem de R$461,47
milhões a serem utilizados como fonte de recursos para a abertura de créditos
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adicionais.
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado
O Estado realizará, por meio das suas empresas controladas, investimentos da

ordem de R$5.999,1 milhões oriundos de recursos decorrentes de suas atividades e
de operações de crédito contratadas diretamente pelas mesmas.

Os investimentos da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, da Cemig
Distribuição S/A, da Cemig Geração e Transmissão S/A e da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA, representam 91,5% do total do orçamento
de investimento, aplicando esses recursos em projetos de infraestrutura básica como
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, abastecimento de água,
sistema de esgoto e saneamento ambiental. As demais empresas respondem por
8,5% do Orçamento de Investimento de 2011.
INVESTIMENTO POR EMPRESA – 2011

* - A tabela contendo o Investimento por Empresa para 2011 foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 7.10.2010.

São essas as considerações sobre a Proposta Orçamentária para o exercício de
2011 que submeto a Vossa apreciação. Para análise e apreciação da estrutura geral
da receita e da despesa do Orçamento Fiscal do Estado, encaminho juntamente a
esta exposição de motivos o quadro consolidado da receita e da despesa fiscal para
2011.

Essas, as razões que me levam a submeter à elevada apreciação de Vossa
Excelência, o presente projeto de lei.

Respeitosamente,
Renata Maria Paes Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO - ORÇAMENTO FISCAL
* - A tabela contendo o Demonstrativo Consolidado - Orçamento Fiscal para 2011

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7.10.2010.
¹ Foram descontadas as deduções para formação do FUNDEB para as receitas

correntes e tributárias.
PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas
Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para
o exercício de 2011.

Art. 1º - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o exercício financeiro
de 2011 estima a receita em R$44.998.615.907,00 (quarenta e quatro bilhões,
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novecentos e noventa e oito milhões, seiscentos e quinze mil, novecentos e sete
reais), e fixa a despesa em igual importância.

Art. 2º - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante arrecadação de
tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.

Art. 3º - Os demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado estão contidos no Anexo I.

Art. 4º - As despesas dos órgãos e entidades compreendidos no Orçamento Fiscal
serão realizadas segundo a discriminação constante nos Anexos II-A e II-B.

Parágrafo único - Cada crédito consignado a projeto, atividade e operações
especiais constantes nos anexos a que se refere o “caput” integra esta lei na forma
de inciso deste artigo, identificado numericamente pela respectiva codificação
orçamentária.

Art. 5º - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado
estima as fontes e fixa os investimentos em R$5.999.116.776,00 (cinco bilhões,
novecentos e noventa e nove milhões, cento e dezesseis mil, setecentos e setenta e
seis reais).

Art. 6º - Os investimentos das empresas controladas direta ou indiretamente pelo
Estado serão realizados segundo a discriminação por projeto, atividade e operações
especiais constantes no Anexo III.

Parágrafo único - Os projetos, as atividades e as operações especiais constantes
no Anexo III integram esta lei na forma de incisos deste artigo, identificados
numericamente pela respectiva codificação orçamentária.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao seu
orçamento até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada no art. 1º.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no “caput”:
I - as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos sociais;
II - as suplementações com recursos vinculados, quando se referirem a

remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o saldo
financeiro desses recursos;

III - as suplementações com recursos diretamente arrecadados, quando se
referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o
superávit financeiro desses recursos;

IV - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública, de
precatórios e de sentenças judiciárias, bem como os créditos à conta da dotação
Reserva de Contingência e aqueles destinados à contrapartida a convênios, acordos
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e ajustes;
V - as suplementações de dotações com recursos constitucionalmente vinculados

aos Municípios;
VI - as alterações de modalidade da despesa e do identificador de procedência e

uso de que trata o art. 17 da Lei nº 19.099, de 10 de agosto de 2010.
Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao

Orçamento do Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia Legislativa e dos
órgãos do Poder Judiciário até o limite de 10% do valor fixado para cada unidade
orçamentária com recursos provenientes de remanejamento de dotações
orçamentárias próprias, excesso de arrecadação e superávit de recursos diretamente
arrecadados e recursos vinculados.

§ 1º - Os remanejamentos de que trata o “caput” serão exclusivamente entre
projetos, atividades e operações especiais, não estando autorizados os
remanejamentos entre grupos de despesa.

§ 2º - As alterações de modalidade da despesa e do identificador de procedência e
uso de que trata o art. 17 da Lei nº 19.099, de 10 de agosto de 2010, não onerarão o
limite estabelecido no “caput” e poderão ser realizadas nos termos de regulamento.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado até o limite de
10% (dez por cento) do valor referido no art. 5º.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no “caput” as suplementações
realizadas com recursos provenientes das operações das empresas controladas pelo
Estado e outros recursos diretamente arrecadados por essas empresas.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito para o
refinanciamento da dívida pública estadual.

Parágrafo único - A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual às
operações de crédito contratadas pelo Estado, prevista para o exercício de 2011, no
âmbito do Poder Executivo, será consignada na dotação Encargos Gerais do Estado,
a cargo da Seplag, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades estaduais será
realizada nos termos de regulamento.

Art. 11 - Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurar a compatibilidade
entre o planejamento para o exercício de 2011 contido no PPAG 2008/2011 e a Lei
Orçamentária para o exercício de 2011, ficando autorizado os ajustes necessários à
plena compatibilidade.

Art. 12 - Esta lei vigorará no exercício de 2011, a partir de 1º de janeiro.”
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- Publicado, fica o projeto em poder da Mesa, aguardando sua publicação em
essencialidades.

* - Publicado de acordo com o texto original.
 “OFÍCIO Nº 13/2010*

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2010.
Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos do art. 66, § 2º, c/c

art. 122, da Constituição do Estado de Minas Gerais, para exame dessa augusta
Assembleia Legislativa, o incluso Projeto de Lei Complementar, que propõe a
reestruturação do Anexo da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994,
adequando-o ao disposto na Lei Complementar nº 105, de 14 de agosto de 2008, e
criando 325 cargos de Promotor de Justiça.

A Lei Complementar nº 105/2008 alterou a Lei Complementar nº 59, de 18 de
janeiro de 2001 - que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de
Minas Gerais -, ampliando a estrutura do Poder Judiciário com o aumento significativo
do número de juízes, a alteração dos critérios de classificação e a criação de novas
comarcas.

No intuito de conciliar o Anexo da Lei Complementar n° 34/94 com o disposto na Lei
de Organização Judiciária do Estado, a presente proposta prevê, conforme os
critérios já estabelecidos em lei, a adequação da classificação das comarcas
existentes, além do necessário aumento do número de cargos de Promotor de
Justiça.

A emenda denominada “Reforma do Judiciário” introduziu várias inovações no
ordenamento constitucional vigente, com o objetivo de atenuar a combatida
morosidade do sistema, tais como a obrigatoriedade da distribuição imediata dos
processos ao Ministério Público, nos termos do art. 129, § 5°, da Constituição
Federal, e a ininterrupção da atividade judiciária, prevista no art. 93, inciso XII, da
mesma Constituição.

Considerando as crescentes demandas ministeriais, a presente proposta justifica-
se, ainda, em razão do aumento da atuação finalística, notadamente após a Emenda
Constitucional n° 45/2004, peça fundamental na impl antação de inovações destinadas
à celeridade da prestação jurisdicional.

Conforme relatório elaborado pela Corregedoria do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais (doc. anexo), desde 2001, quando foi publicada a Lei Complementar n°
61, alterando o Anexo da Lei Complementar n° 34/94,  o volume de trabalho aumentou
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consideravelmente, o que evidencia a defasagem do número de membros em face da
celeridade demandada pela satisfação do interesse público.

A título ilustrativo, vale observar que o número de procedimentos recebidos pelo
Ministério Público, advindos da aplicação da Lei Maria da Penha, aumentou,
aproximadamente, 1.203%, de 2007 a 2009. Da mesma forma, registra-se o
incremento de 139,45% no número de autos de notícia-crime fazendários que deram
entrada nesta Instituição e de 760,97% de ações civis públicas ajuizadas pelo
Parquet mineiro.

Apesar desse notório aumento da demanda ministerial, foram instaladas, no mesmo
período, apenas 14 (quatorze) novas Promotorias de Justiça.

Existem atualmente no Ministério Público Estadual 926 (novecentos e vinte e seis)
membros na ativa. Para ilustrar o deficit atual de Promotores de Justiça, convém
notar que foram criados pela Lei Complementar n° 10 5/2008, para atender a Comarca
de Betim, 13 cargos de Juiz de Direito, totalizando 25 (vinte e cinco) cargos, em face
de apenas 12 (doze) cargos de Promotor de Justiça; para atender a Comarca de
Uberlândia, foram criados 10 (dez) cargos de Juiz de Direito, totalizando 38 (trinta e
oito), diante de 28 (vinte e oito) cargos de Promotor de Justiça.

Desse modo, verifica-se a necessidade de reestruturar o Anexo da Lei
Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, adeq uando as comarcas aos
critérios estabelecidos na Lei de Organização Judiciária e aumentando o quantitativo
de cargos de Promotor de Justiça.

Por derradeiro, cumpre registrar que o preenchimento desses cargos será feito de
forma planejada e a longo prazo, com observância da Lei de Responsabilidade Fiscal
e das condições orçamentárias do Ministério Público Estadual.

Na certeza da aprovação do presente Projeto de Lei, renovo a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração.

Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça.
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Consolidação da movimentação processual judicial de 1ª e 2ª instâncias no âmbito do
MPMG

* - A tabela contendo a consolidação da movimentação processual judicial de 1ª e
2ª instâncias no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 7.10.2010.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 66
Altera o Anexo da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994.
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Art. 1° - O Anexo da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:

ANEXO
Quadro de Pessoal do Ministério Público

* - As tabelas contendo o número e a lotação dos cargos do Quadro de Pessoal do
Ministério Público foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7.10.2010.

Art. 2° - As comarcas de Abre-Campo, Arcos, Brasíli a de Minas, Capelinha, Igarapé,
Machado, Manga e Nova Serrana passam a ser classificadas como de segunda
entrância, de acordo com o disposto no art. 8º da Lei Complementar nº 59/2001, com
a redação dada pelo art. 6º da Lei Complementar nº 105/2008.

Art. 3° - As despesas decorrentes da aplicação dest a Lei correrão à conta das
dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público, observado o disposto na
Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 20 00.

Art. 4º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
PROJEÇÃO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO

Reflexos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
* - As tabelas contendo a projeção do impacto orçamentário e os reflexos na Lei de

Responsabilidade Fiscal (LRF) para os exercícios de 2011 e 2012 foram publicadas
no “Diário do Legislativo” de 1º.12.2010.

Fernando Antônio Faria Abreu, Diretor-Geral - Luiz Gustavo Moreira Araújo,
Superintendente de Finanças - Marcelo Nicolau de Jesus, Diretor de Orçamento.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Em cumprimento ao que dispõem os artigos 54, 55 e 72 da Lei Complementar nº

101, de 04/05/2000, torno público o Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao exercício
de 2010.

Belo Horizonte, 28 de Setembro de 2010.
Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça.

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE MINAS GERAIS
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
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Período de Setembro/2009 a Agosto/2010
LRF, art. 55, Inciso I, alínea “a” - Anexo I - Portaria STN nº 577/2008 c/c IN nº 01 de
21/04/2001 e IN nº 05 de 19/12/2001 do TCEMG

* - A tabela contendo o Demonstrativo da Despesa de Pessoal referido acima foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 1º.12.2010.
Fonte: Valores extraídos dos Balancetes/Relatórios SIAFI.
Valor da RCL encaminhado através de Correio Eletrônico, pela SCCG/SEF.
(1) – Consoante os termos da IN nº 01/2001 de 21/04/2001 e IN 05/2001 de
19/12/2001 do TCEMG.
(2) – Despesas relativas às Indenizações de Pessoal Ativo (Elemento 94) e Despesas
de exercícios anteriores (Elemento 92).
(3) – Contribuições recolhidas ao FUNFIP – Contas contábeis SIAFI – 21101070000 e
21201010000 – Auxiliar 99.999.990-0001/80 .
(4) – Não existem despesas relativas a Pessoal em RPNP.

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE MINAS GERAIS
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período de Setembro/2009 a Agosto /2010
LRF, art. 55, Inciso I, alínea “a” - Anexo I - Portaria STN nº 577/2008

* - A tabela contendo o Demonstrativo da Despesa de Pessoal referido acima foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 1º.12.2010.
Fonte: Valores extraídos dos Balancetes/Relatórios SIAFI.
Valor da RCL encaminhado através de Correio Eletrônico, pela SCCG/SEF.
(1) – Desconsideradas a IN nº 01/2001 de 21/04/2001 e IN 05/2001 de 19/12/2001 do
TCEMG.
(2) – Despesas relativas às Indenizações de Pessoal Ativo (Elemento 94) e Despesas
de exercícios anteriores (Elemento 92).
(3) – Contribuições recolhidas ao FUNFIP – Contas contábeis SIAFI – 21101070000 e
21201010000 – Auxiliar 99.999.990-0001/80 .
(4) – Não existem despesas relativas a Pessoal em RPNP.

Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça - Fernando Antonio Faria
Abreu, Diretor Geral - Altair Vidal de Faria, Auditoria Interna - Luiz Gustavo Moreira
Araújo, Superintendente de Finanças - Marcos Ribeiro Rocha, Coordenador de
Contabilidade.
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OFÍCIOS

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE, informando a liberação dos

recursos financeiros que menciona, destinados a garantir a execução de programas

desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Lourival dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Uberaba,

encaminhando o Requerimento nº 937, do Vereador Almir Silva. (- À Comissão do

Trabalho.)

Do Sr. Antônio Henrique Franco Lopes, Promotor de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 6.491/2010, da Comissã o de Direitos Humanos.

Do Sr. Carlos Eduardo Ferreira Pinto, Promotor de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 6.533/2010, da Comissã o de Direitos Humanos.

Do Sr. Sérgio Luiz de Oliveira Freitas, Chefe da Assessoria Parlamentar do

Gabinete do Ministro da Defesa, em atenção ao Ofício nº 1.009/2010/SGM, que trata

da cessão de área militar ao Município de Pouso Alegre, informando que o Comando

do Exército se pronunciou desfavorável à doação pelas razões que menciona. (- À

Comissão de Assuntos Municipais.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.896/2010

Declara de utilidade pública a Instituição Lar Maria de Nazaré, com sede no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Instituição Lar Maria de Nazaré, com

sede no Município de Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2010.

Tenente Lúcio
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Justificação: Fundada em 1995, a Instituição Lar Maria de Nazaré, com sede no

Município de Uberlândia, é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem como finalidade promover a guarda de crianças desamparadas de até sete anos

incompletos, mediante autorização dos pais ou judicial.

Com esse propósito, a entidade desenvolve atividades voltadas à assistência social;

à segurança alimentar e nutricional; ao bom desenvolvimento físico e mental das

crianças sob seu amparo; ao combate da fome e da pobreza; bem como à promoção

do voluntariado e de valores universais, como ética, paz, cidadania e direitos

humanos.

Considerando, pois, a importância do trabalho realizado pela Instituição Lar Maria

de Nazaré em defesa das crianças em situação de vulnerabilidade, contamos com a

anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei, que pretende outorgar-lhe o

título de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.897/2010

Institui a Política Estadual de Enfrentamento do “Crack” e Outras Drogas - PECD.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica criada, no âmbito do Estado, a Polít ica Estadual de Enfrentamento do

“Crack” e Outras Drogas - PECD -, que atenderá ao disposto nesta lei.

Parágrafo único - A política de que trata esta lei será implantada pelo Poder

Executivo em articulação com os Municípios.

Art. 2º - A Política Estadual de Enfrentamento do “Crack” e Outras Drogas - PECD -

visa a integração e a articulação permanente entre as políticas e ações de saúde,

assistência social, segurança pública, educação, desporto, cultura, direitos humanos

e juventude.

Art. 3º - São objetivos da política de que trata esta lei:

I - estruturar, integrar, articular e ampliar as ações voltadas para a prevenção do

uso, o tratamento e a reinserção social dos usuários de “crack” e outras drogas,

contemplando a participação dos familiares e a atenção aos grupos vulneráveis, entre
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outros, crianças, adolescentes e população em situação de rua;

II - estruturar, ampliar e fortalecer as redes de atenção à saúde e de assistência

social para usuários de “crack” e outras drogas;

III - garantir a formação e capacitação permanente de profissionais e gestores para

atuação na prevenção do uso, no tratamento e na reinserção social de usuários de

“crack” e outras drogas;

IV - promover e ampliar a participação comunitária nas políticas e ações de

prevenção do uso, de tratamento e de reinserção social e ocupacional de usuários de

“crack” e outras drogas e fomentar a multiplicação de boas práticas;

V - disseminar informações qualificadas relativas ao “crack” e outras drogas;

VI - assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que

integram as políticas públicas de saúde, educação, assistência social, segurança,

cultura, esporte, lazer, trabalho e renda;

VII - integrar, articular e mobilizar os diferentes níveis de governo e fontes de

recursos, de modo a potencializar a capacidade de investimento e viabilizar recursos

para a política de que trata esta lei.

Art. 4º - A Política Estadual de Enfrentamento do “Crack” e outras Drogas observará

as seguintes diretrizes:

I - responsabilidade do poder público por sua elaboração e financiamento;

II - articulação das políticas públicas estaduais;

III - integração dos esforços do poder público e da sociedade civil para sua

execução;

IV - participação da sociedade civil na elaboração, acompanhamento e

monitoramento das políticas públicas;

V - reinserção familiar, social e ocupacional dos usuários de “crack” e outras drogas;

VI - implantação e ampliação das ações educativas destinadas ao desestímulo ao

uso do “crack” e drogas, lícitas ou ilícitas;

VII - promoção de ações de prevenção, tratamento, assistência e reinserção social

em regiões de grande vulnerabilidade à violência e ao uso de “crack”.

Art. 5º - São fontes de recursos para os programas criados para efetivação da

política de que trata esta lei:
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I - dotações consignadas no orçamento do Estado;

II - recursos provenientes de fundos estaduais;

III - financiamentos externos e internos;

IV - recursos provenientes de outras fontes.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2010.

Wander Borges

Justificação: A pesquisa denominada “A Problemática do Crack na Sociedade

Brasileira: o impacto na saúde pública e na segurança pública”, desenvolvida por uma

equipe do Centro de Pesquisas em Segurança Pública - Cepesp - da PUC Minas e

divulgada em 26/8/2010, concluiu que, a partir de 1997, o crescimento das

ocorrências de homicídios na Região Metropolitana de Belo Horizonte, entre jovens

de 15 a 24 anos, está diretamente relacionado ao aumento dos conflitos relacionados

ao tráfico de drogas e especialmente à disseminação do “crack”.

O estudo citado, desenvolvido entre dezembro de 2008 e julho de 2010, buscou

compreender os mecanismos sociais e simbólicos envolvidos na relação entre o

tráfico do “crack” e a disseminação da violência, bem como os atinentes ao consumo

compulsivo dessa substância, os tratamentos e os serviços de atenção ao usuário.

Conforme explicou o Sr. Luís Flávio Sapori, professor do curso de Ciências Sociais

e coordenador do Cepesp, “não é o efeito farmacológico (do crack) que provoca a

violência, mas sim seu comércio, mais que a cocaína em pó e a maconha, pois gera

consumidores compulsivos”. Explicou, ainda, que o aumento nos homicídios está

relacionado aos conflitos causados pelo endividamento e pelo uso de armas de fogo,

embora ocorra também uma disputa pelos pontos de tráfico.

O “crack” ingressou na Capital mineira a partir de 1997, na Pedreira Prado Lopes.

Antes da propagação desse entorpecente, os homicídios motivados por drogas ilícitas

representavam 8,3% do total, contra 91,7% de outras motivações. Entre 1997 e 2004,

período do início da disseminação do “crack”, 19,2% dos homicídios se relacionavam

a substâncias ilícitas, contra 80,8% com outras motivações. Nos anos de 2005 e

2006, a maior participação do “crack” no tráfico de entorpecentes aumentou o

respectivo percentual para 33,3%, diminuindo o de outras motivações para 66,7%.
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De acordo com o estudo, o período de disseminação e consolidação de seu

comércio coincidiu com o crescimento da vitimização de jovens na faixa etária de 15 a

24 anos, que tornou, nos anos de 2001 e 2005, a taxa de homicídios nessa faixa 2,5

vezes maior que a referente aos maiores de 25 anos.

O “crack” é seis vezes mais potente que a cocaína e provoca uma ação

devastadora no organismo do usuário, causando lesões cerebrais irreversíveis e

aumentando os riscos de derrame e infarto.

Normalmente, o usuário se torna dependente com apenas três ou quatro doses do

entorpecente; contudo, existem casos em que o efeito viciante ocorre na primeira

dose. Conforme afirmou a Profa. Regina Medeiros, responsável pela parte da

pesquisa relacionada à saúde, “quase 100% dos pacientes de ‘crack’ abandonam o

tratamento, não recebem alta”. Para a professora, as equipes de profissionais que

trabalham nas instituições de saúde são deficitárias e não conseguem atender à

demanda, exigindo-se que o poder público invista na reestruturação da infraestrutura

física e de pessoal.

A grave situação apresentada pela pesquisa torna fundamental a instituição de uma

política estadual específica que venha traçar diretrizes e princípios para as ações

governamentais direcionadas ao enfrentamento do “crack”.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Weliton

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 60/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.898/2010

Obriga os estabelecimentos de ensino a disponibilizarem assentos

proporcionalmente adequados às pessoas obesas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os estabelecimentos de ensino, instalados  no Estado, ficam obrigados a

disponibilizar assentos proporcionalmente adequados aos estudantes obesos.

Parágrafo único - A obrigatoriedade de que trata esta lei abrangerá as escolas

públicas e particulares.

Art. 2º - Para efeitos desta lei, considera-se obesa a pessoa que possua índice de

massa corporal (IMC) acima de 30.
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Art. 3º - A quantidade de assentos disponibilizados corresponderá a 10% (dez por

cento) do número de estudantes matriculados ou inscritos no estabelecimento de

ensino.

Parágrafo único - Os assentos serão adquiridos em consonância com as

determinações do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 59, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 5º - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão o prazo de 120 (cento e

vinte) dias, contados da data da publicação desta lei, para se adequarem às suas

disposições.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de outubro 2010.

Wander Borges

Justificação: A obesidade é considerada uma doença crônica e multifatorial, na qual

ocorre um excesso de gordura acumulada no corpo, principalmente no tecido

subcutâneo. O efeito acumulativo de lipídios nas células, responsáveis pelo

armazenamento de gordura (adipócitos), resulta, geralmente, do balanço energético

positivo, ou seja, a ingestão alimentar é superior à demanda de gasto energético para

atividades diárias.

Conforme estudos do IBGE, o número de pessoas obesas aumentou. As pesquisas

indicam que há cerca de 17 milhões de obesos no Brasil, o que representa 9,6% da

população.

Calcula-se a obesidade por meio da utilização do índice de massa corporal (IMC),

preditor internacional adotado pela Organização Mundial de Saúde, correspondendo

ao resultado da divisão da massa do indivíduo pelo quadrado de sua altura.

O excesso de peso predispõe o organismo a uma série de doenças, como também

acarreta prejuízos psíquicos. Poucos são os locais que possuem assentos adequados

ao corpo do obeso, e a utilização, por longo período, de assento de dimensões

inferiores à necessidade da pessoa, além de desconforto físico pode causar lesões

na coluna.

Visando solucionar essa questão, apresentamos a proposição em apreço, inspirada
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na Lei nº 5.829, de 21/9/2010, do Estado do Rio de Janeiro.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.899/2010

Institui o Dia Estadual do Contabilista.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Contabilista, a ser comemorado

anualmente no dia 21 de setembro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2010.

Doutor Rinaldo Valério

Justificação: Contabilidade é a ciência que tem como objeto de estudo o patrimônio

das entidades, seus fenômenos e variações, tanto no aspecto quantitativo quanto no

qualitativo, registrando os fatos e atos de natureza econômico-financeira que o

afetam e estudando suas consequências na dinâmica financeira. De acordo com a

doutrina oficial brasileira (organizada pelo Conselho Federal de Contabilidade), a

contabilidade é uma ciência social, da mesma forma que a economia e a

administração. No Brasil, os profissionais de contabilidade são chamados de

contabilistas. Aqueles que concluem os cursos de nível superior de Ciências

Contábeis recebem o diploma de bacharel em ciências contábeis (contador). Existe

também o título de técnico de contabilidade, concedido aos que têm formação de

nível médio/técnico. Os contabilistas são uma categoria unida, respeitada e

representativa de toda a sociedade, em todo o mundo. Como forma de uma justa e

merecida homenagem e respeito, o dia 21 de setembro lembrará esta honrosa

categoria, pois ele já é consagrado oficialmente a São Mateus, um apóstolo que

coletou anotações e dados da vida de Jesus Cristo, registrando-os em seu

evangelho. Por isso é justa, aceita e reconhecida esta correlação entre Mateus e os

contabilistas. Tanto as administrações públicas quanto privadas se encontram

perante o desafio de melhorar a eficiência, a produtividade e a qualidade dos seus

serviços. No entanto, todos esses desafios têm de ser vencidos com orçamentos

inalterados ou mesmo reduzidos. Assim, ouve-se com frequência dizer que um dos
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objetivos da contabilidade é o acompanhamento da evolução econômica e financeira

de uma entidade. No caso, o adjetivo “econômico” é empregado para designar o

processo de formação de resultado, isto é, as mutações quantitativo-qualitativas do

patrimônio, as que alteram o valor do patrimônio líquido, para mais ou para menos,

correntemente conhecidas como “receitas” e “despesas”. Esse desafio é confiado aos

dignos e respeitados profissionais da contabilidade, e, com o intuito de valorizá-los e

reconhecer seu trabalho, propomos a essa magna Casa Legislativa, que representa

os anseios do laborioso povo mineiro, a instituição de uma data em sua homenagem.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.900/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Jardim das

Acácias - Amjac -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Jardim das Acácias - Amjac -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

Art. 2o – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2010.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Jardim das Acácias - Amjac -,

fundada em 1º/5/95, é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e de

utilidade pública, que adota os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade, economicidade e eficiência, com duração por tempo indeterminado, com

sede e foro no Município de Teófilo Otôni, tendo por área de atuação toda a

abrangência do Município.

A Amjac tem por finalidades colaborar com as questões ligadas à assistência social,

tais como: proteção à família, infância, maternidade, adolescência e velhice; amparo

a crianças e adolescentes carentes; promoção de ações de prevenção, habilitação e

reabilitação e integração à vida comunitáriade pessoas com deficiência; promoção de

cursos profissionalizantes para reinserção ao mercado de trabalho; assistência

educacional e sanitária a famílias vulnerabilizadas; desenvolvimento da cultura e do
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esporte; atendimento e assessoramento aos beneficiários da Lei Orgânica da

Assistência Social e outras previstas em seu estatuto.

A Amjac, pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao processo, está

em pleno e regular funcionamento desde 1995, sendo a sua diretoria constituída de

membros de reconhecida idoneidade moral, nada constando que desabone sua

conduta. Outrossim, a entidade não remunera os membros de sua diretoria pelo

exercício de suas funções, não distribui lucros, vantagens ou bonificações a

dirigentes, associados ou conselheiros, sob nenhuma forma. Assim, por preencher os

requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio dos nobres pares para a

aprovação do projeto ora apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.901/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Violeiros da Abadia - ACVA -,

com sede no Município de Martinho Campos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Violeiros da

Abadia - ACVA -, com sede no Município de Martinho Campos.

Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de outubro 2010.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Associação Cultural Violeiros da Abadia - ACVA -, fundada em

28/8/2009, é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e de utilidade

pública, que adota os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade, economicidade e eficiência, com duração por tempo indeterminado, com

sede e foro no Município de Martinho Campos, localizada à Rua Bom Despacho, nº

21, Centro, tendo por área de atuação toda a abrangência do Município.

A ACVA tem por finalidade difundir a arte musical e dar continuidade à tradição

cultural. Seus objetivos são preservar os valores da cultura popular; promover

ensaios para instrumentistas; estimular jovens e adultos da comunidade a frequentar
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as aulas de música, promovendo a socialização e a formação profissional, além de

outros discriminados no estatuto.

A ACVA, pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao processo, está

em pleno e regular funcionamento desde 2003, sendo a sua diretoria constituída de

membros de reconhecida idoneidade moral, nada constando que desabone a sua

conduta. Além disso, a entidade não remunera os membros de sua diretoria pelo

exercício de suas funções, não distribui lucros, vantagens ou bonificações a

dirigentes, associados ou conselheiros, sob nenhuma forma.

Assim, por preencher a entidade os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998,

esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.902/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores Profissionais Artesanais

- Appa -, com sede no Município de Águas Formosas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pescadores

Profissionais Artesanais - Appa -, com sede no Município de Águas Formosas.

Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de outubro 2010.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Associação dos Pescadores Profissionais Artesanais - Appa -,

fundada em 1º/8/2003, é uma entidade civil de direito privado sem fins lucrativos que

adota os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,

economicidade e eficiência, com duração por tempo indeterminado, sede e foro no

Município de Águas Formosas, tendo por área de atuação todo o território do

Município.

A Appa tem por finalidade trabalhar com as questões ligadas à assistência social e

à proteção ao meio ambiente, representando os pescadores profissionais artesanais,

defendendo o interesse dos associados e promovendo a proteção do meio ambiente
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através da integração com entidades afins que atuem na promoção de campanhas

educativas e projetos de recuperação ambiental, além de outras descritas no estatuto.

A Appa, pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao processo, está

em pleno e regular funcionamento desde 2003, sendo a sua diretoria constituída de

membros de reconhecida idoneidade moral, nada constando que desabone sua

conduta. Outrossim, a entidade não remunera os membros de sua diretoria pelo

exercício de suas funções, não distribui lucros, vantagens ou bonificações a

dirigentes, associados ou Conselheiros, sob nenhuma forma. Assim, por preencher a

entidade os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio dos nobres

pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.903/2010

Autoriza o Estado a pagar indenização aos herdeiros dos proprietários de áreas

declaradas de utilidade pública pelo Decreto-Lei nº 770, de 20 de março de 1941,

para a construção do Parque Industrial de Contagem, na situação que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Estado autorizado a pagar indenização pecuniária aos herdeiros dos

proprietários de áreas declaradas de utilidade pública pelo Decreto-Lei nº 770, de 20

de março de 1941, para construção do Parque Industrial de Contagem, nos valores e

condições estabelecidos por sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara de

Fazenda Pública e Autarquias Especiais de Belo Horizonte nos autos da Ação de nºs

0024.85.323139-7 e 0024.85.239.160-6.

Art. 2º - Àquele que se enquadre no rol de beneficiários a que se refere o art. 1º é

facultado receber a indenização de que trata esta lei, firmando transação a ser

homologada no juízo competente, dando plena quitação do valor recebido, nada mais

havendo a reclamar a esse título.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2010.

Durval Ângelo
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Justificação: Para a construção do Parque Industrial de Contagem, o Estado de

Minas Gerais precisou desapropriar a área declarada de utilidade pública por meio de

ação judicial, que teve início em 1943 e reconheceu aos ex-proprietários o direito à

indenização fixada em sentença. Entretanto, transcorridos 67 anos, o processo ainda

não chegou ao fim, não obstante haver o reconhecimento do direito dos ex-

proprietários à indenização, hoje devida aos seus sucessores, em razão do

extraordinário tempo que transcorreu desde que a desapropriação efetivamente

ocorreu.

Este projeto tem por finalidade assegurar aos sucessores relacionados na sentença

proferida pelo MM. Juiz da Vara de Fazenda Pública a indenização a que têm direito,

razão pela qual conto com o apoio dos meus pares à aprovação desta proposta.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos Humanos e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.904/2010

Dá nova redação e acrescenta dispositivos à Lei nº 13.955, de 20 de julho de 2001,

que dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos carcerários.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 13.955, de 20 de julho de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único: Para os efeitos desta lei, são considerados estabelecimentos

policiais e carcerários as repartições pertencentes à estrutura da Secretaria de

Estado de Defesa Social e da Polícia Militar.”.

Art. 2º - A alínea “c” do art. 2º da Lei nº 13.955, de 20 de julho de 2001, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

I - (...)

c) o Ouvidor de Polícia do Estado e o Ouvidor do Sistema Penitenciário ou

representante por eles designados;”.

Art. 3º - Os incisos I e II do art. 2º da Lei nº 13.955, de 20 de julho de 2001, passam
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a vigorar acrescidos das seguintes alíneas:

“Art. 2º - (...)

I - (...)

d) - o membro do Conselho da Comunidade da Comarca;

e) - Comissão da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

f) - Comissão de Direitos Humanos das Câmaras Municipais onde estiver localizado

o estabelecimento prisional;

II - (...)

e) pastorais e capelanias religiosas.”.

Art. 4º - A Lei nº 13.955, de 20 de julho de 2001, fica acrescida do seguinte artigo:

“Art. ... - É assegurado às entidades de que trata esta lei o direito ao registro

fotográfico, ao registro em áudio e ao registro em vídeo das visitas aos presos, para

elaboração de seus relatório e providências diante das autoridades públicas.

Parágrafo único - Por medida de segurança é vedada a divulgação de imagens de

plano completo do estabelecimento prisional, bem assim, de imagens que possam

ferir a integridade de imagem garantida na Lei de Execuções Penais, sendo de

responsabilidade da entidade eventual registro indevido.”.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2010.

Durval Angelo

Justificação: Passados dez anos da promulgação da lei que regula o acesso de

autoridades aos estabelecimentos carcerários e policiais do Estado, alguns ajustes se

fazem necessários, tendo em vista as modificações nos órgãos estaduais, o que

propomos por meio desta proposição. Além disso, é necessário reconhecer a

importância das pastorais e das capelanias, que atuam junto a esses

estabelecimentos, de forma humana, com objetivo eminentemente social, incluindo-as

no rol de autoridades com acesso, mediante prévia comunicação ao estabelecimento

prisional. Da mesma forma, propomos o acesso de Comissão da Assembleia

Legislativa ou da Comissão de Direitos Humanos das Câmaras Municipais e de

membro do conselho da comunidade onde está situado o estabelecimento.

Tudo isso, entendemos, contribuirá para o aperfeiçoamento da lei hoje em vigor,
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razão que nos leva a solicitar o apoio dos nobres pares à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.905/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Comunidade do Atalaia Três, com sede no Município de Entre-Folhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais da Comunidade do Atalaia Três, com sede no Município de Entre-Folhas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2010.

Durval Ângelo

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais da Comunidade do Atalaia Três,

com sede no Município de Entre-Folhas, é uma entidade sem fins lucrativos que tem

como finalidade colaborar para o desenvolvimento econômico e social da localidade

denominada Atalaia Três.

Na consecução de seus propósitos, a Associação contribui para o fomento e a

racionalização das explorações agropecuárias e de outros empreendimentos que

gerem melhoria para a renda familiar de seus assistidos; promove ações culturais,

desportivas e sociais, visando aprimorar o convívio entre seus associados e

dependentes; assiste os agricultores familiares em suas atividades; desenvolve

canais de comercialização de seus produtos e serviços; orienta sobre a defesa e a

preservação do meio ambiente.

Considerando a importância do trabalho realizado pela referida entidade na

consolidação da cidadania de seus assistidos, contamos com a anuência dos nobres

Deputados a este projeto de lei, que pretende outorgar-lhe o título de utilidade

pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.906/2010
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária, Beneficente de Pompéu e

Cidades Circunvizinhas, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária, Beneficente

de Pompéu e Cidades Circunvizinhas, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2010.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação Comunitária, Beneficente de Pompéu e Cidades

Circunvizinhas, com sede nesse Município, tem a finalidade de promover o

desenvolvimento e a integração das comunidades que representa. Sem fins lucrativos

e de duração indeterminada, a referida Associação encontra-se em pleno e regular

funcionamento há mais de um ano, cumprindo fielmente as suas disposições

estatutárias e sociais.

Por atender aos requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a

concessão do título de utilidade pública, e, considerando o importante trabalho que a

entidade realiza, solicito o apoio dos pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.907/2010

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Sal e Luz da Terra, com

sede no Município de Passos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Sal e Luz da

Terra, com sede no Município de Passos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2010.

Antônio Júlio

Justificação: Fundada em 2005, no Município de Passos, a Associação Beneficente

Sal e Luz da Terra é entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, de duração
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indeterminada, com atuação em todo o território nacional.

Merecem destaque entre os objetivos da entidade aqueles voltados para o

desenvolvimento de atividades sociais e culturais e os destinados à criação de cursos

profissionalizantes.

Em pleno e regular funcionamento, a referida Associação atende a todos os

requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a concessão do título de

utilidade pública, razão pela qual contamos com o apoio dos pares à aprovação deste

importante projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.908/2010

Dispõe sobre a isenção de pedágios para veículos automotores de duas rodas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam isentos de pedágio os veículos automotores de duas rodas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2010.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: De acordo com o art. 175 da Constituição Federal, incumbe ao poder

público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,

sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos, e a lei disporá sobre o

regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o

caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de

caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão, os direitos dos

usuários, política tarifária e a obrigação de manter serviço adequado.

Com isso, a Carta Magna prevê que os serviços públicos podem ser prestados de

forma indireta, sob o regime de concessão ou permissão, assegurados os direitos dos

usuários, a obrigação de manter serviço adequado e política tarifária.

Entre os serviços públicos que têm sido objeto de concessão, com autorização

legal, encontram-se a administração e a conservação de rodovias e outras vias de

tráfego. A exploração pela concessionária deve ser remunerada mediante a cobrança
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de tarifas que deverão atender ao principio da modicidade. Este projeto de lei tem

como objetivo isentar os veículos automotores de duas rodas da cobrança de

pedágio. Os veículos automotores de duas rodas não acarretam custo à

concessionária, na medida em que o peso desses veículos não chegam, nem de

longe, a afetar a estrutura asfáltica construída para receber o peso de caminhões de

carga.

O projeto atenta também para o fato, em alinhamento com o princípio da

modicidade, de que referida isenção não acarretará nenhum repasse de pretensos

custos adicionais ao preço do pedágio, razão pela qual solicito o apoio dos pares para

a aprovação de mais este projeto, que tem como motivação maior o aperfeiçoamento

da cidadania brasileira.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo

Ribeiro Silva. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.845/2007, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.909/2010

Declara de utilidade pública a Associação Batista Jeová Nissí, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Batista Jeová Nissí, com

sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2010.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A Associação Batista Jeová Nissí, com sede no Município de Belo

Horizonte, é sociedade civil, sem fins lucrativos, que desenvolve importante trabalho

filantrópico, educacional, cultural e beneficente de fins assistenciais a pessoas

carentes, bem como a prática de esporte e lazer.

A Associação está em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, e sua

diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem

atividades voluntárias.

 Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste
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projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.910/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Vila Bueno, com

sede no Município de Muzambinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária do Bairro Vila

Bueno, com sede no Município de Muzambinho.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2010.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro Vila Bueno, entidade civil sem fins lucrativos que

tem por finalidade promover atividades sociais, culturais, desportivas, de lazer e de

proteção ao meio ambinete, melhorando a qualidade de vida dos moradores da sua

área de abrangência, bem como a convivência entre eles.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto a religião,

cor, sexo e condição social das pessoas assistidas e as atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta pontuar que a referida Associação encontra-se em pleno e regular

funcionamento há mais de um ano, sendo sua diretoria constituída de pessoas

idôneas, não remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, dessa forma, os

requisitos legais.

Em vista do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para aprovação

desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.911/2010

Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Sacramento, com

sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de

Sacramento, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2010.

Hely Tarqüínio

Justificação: A Santa Casa de Misericórdia de Sacramento é uma sociedade civil

sem fins lucrativos fundada em 5/8/44 e está em pleno funcionamento desde então.

Seus Diretores não são remunerados pelo exercício de suas funções e são pessoas

idôneas, conforme declara a autoridade policial.

A Santa Casa de Misericórdia de Sacramento presta assistência médico-hospitalar

a enfermos necessitados e tem entre seus principais objetivos: “a) adotar política

hospitalar com base na dignidade e na inviolabilidade da pessoa humana, quanto ao

atendimento e ao tratamento a ser-lhe dispensado; b) definir e fixar seus padrões

hospitalares de serviços voltados para a qualidade e a racionalização dos mesmos”.

A sua atuação é de grande importância social para a comunidade local e para a

região, pois presta serviços médico-hospitalares que, de outra forma, seriam

inacessíveis para a população, especialmente sua parcela mais carente.

Peço, pois, aos nobres pares a aprovação deste projeto, que promoverá o

reconhecimento de um trabalho criterioso e dedicado, íntegro e eficiente.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.912/2010

Declara de utilidade pública a Ajuda Fraternal São Roberto, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Ajuda Fraternal São Roberto - obra
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unida da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2010.

Rômulo Veneroso

Justificação: A Ajuda Fraternal São Roberto, com sede e foro no Município de Belo

Horizonte, é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, sem fins lucrativos, com

duração por tempo indeterminado, cujo estatuto está registrado no Cartório de

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Belo Horizonte. A referida

entidade tem por objetivo a prática da caridade cristã no campo da assistência social,

da promoção humana e da cidadania.

Em face do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.913/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Cavaleiros Comitiva Pé da Serra, com

sede no Município de Luz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta.

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Cavaleiros Comitiva Pé

da Serra, com sede no Município de Luz.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2010.

Domingos Sávio

Justificação: A Associação de Cavaleiros Comitiva Pé da Serra, com sede no

Município de Luz, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem, entre suas

finalidades precípuas, constituir-se em canal de interação com fatos e acontecimentos

locais, regionais, nacionais e internacionais; instituir e divulgar ações de

desenvolvimento entre a comunidade, inclusive estabelecimentos parceiros, visando

aos projetos e campanhas educativas de interesse da coletividade.

A entidade está em pleno funcionamento há mais de um ano e sua diretoria é
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composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração de utilidade

pública.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.914/2010

Dá denominação à rodovia que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Pedro Dias do Nascimento a Rodovia LMG-610, que liga

o Município de Pedra Azul ao Município de Mata Verde.

Art 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2010.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Nascido em Encruzilhada, Estado da Bahia, a 12 de outubro de 1913,

Pedro Dias do Nascimento foi condutor de boiada da região de Pedra Azul para

Montes Claros, fazendeiro e fabricante de cachaça. Líder comunitário na comunidade

de Córrego da Saudade, onde não media esforços para resolver problemas diversos,

Pedro do Araçaji, como era conhecido, empenhou-se no conserto, abertura e

reabertura de vias de acesso na região. Certamente por ter sido tropeiro, sabia da

importância das estradas e, através de mutirão, reabriu a estrada da Fazenda

Saudade até a Fazenda Lua Nova, numa extensão de 10km.

Foi o mentor do projeto de abertura da estrada que liga o Povoado de Araçaji ao

Povoado de Pombos, por onde atualmente passa a LMG-610, rodovia que liga Pedra

Azul a Mata Verde. Faleceu em Pedra Azul, em 19/5/2006. Sem ter sido efetivamente

um funcionário do DER, foi, sem dúvida alguma, um rodoviário, razão pela qual

entende-se ser ele merecedor da homenagem que ora se propõe.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.915/2010

Declara de utilidade pública o Instituto Educacional Guarda Mirim de Visconde do

Rio Branco, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Educacional Guarda Mirim de

Visconde do Rio Branco, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de outubro de 2010.

Alberto Pinto Coelho

Justificação: A Guarda Mirim é uma organização que, com o propósito de ajudar a

transformar a vida de adolescentes em situação de risco, auxilia-os a se colocarem

no mercado de trabalho, por meio de projeto pré-profissionalizante e de

complementação educacional.

Com sede no Município de Visconde do Rio Branco, a entidade civil sem fins

lucrativos denominada Instituto Educacional Guarda Mirim de Visconde do Rio Branco

tem caráter assistencial e educativo e tem suas atividades voltadas para o benefício

do menor carente.

Assim, a entidade tem como finalidade precípua manter o contigente de guardas

mirins recrutados entre jovens carentes de 16 a 18 anos, residentes na referida

comunidade, assistindo-os nos aspectos material, intelectual e moral.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a

aprovação deste projeto de lei, que tem como finalidade declarar de utilidade pública

o Instituto Educacional Guarda Mirim de Visconde do Rio Branco.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.644/2010, do Deputado José Henrique, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Barôncio Bezerra Cabral, ex-Prefeito

Municipal de Frei Inocêncio. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)
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Nº 6.645/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DER-MG pedido de providências para o cumprimento da

Recomendação nº 3/2010, expedida pelo Ministério Público do Estado, por meio da

qual esse órgão recomenda a anulação de todas as autuações feitas pelos radares

instalados na Rodovia MGT-262, na altura do Bairro Nações Unidas, a partir

22/9/2010, e outras medidas que menciona. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 6.646/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Fhemig pedido de informações sobre os fatos narrados na matéria

intitulada "Bebê morre antes do parto e pais acusam maternidade de erro médico",

veiculada no jornal "O Tempo", em 16/9/2010.

Nº 6.647/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Meio Ambiente pedido de informações sobre a situação ambiental da

exploração mineral realizada pela Crusader do Brasil Mineração, no Município de

Caeté.

Nº 6.648/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria da Maternidade Odete Valadares pedido de informações sobre os fatos

narrados na matéria intitulada "Bebê morre antes do parto e pais acusam

maternidade de erro médico", veiculada no jornal "O Tempo", de 16/9/2010. (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 6.649/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Colégio Tecnológico Delfim Moreira pelos 60 anos de

sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.650/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Federal Aécio Ferreira da

Cunha. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.651/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Sra. Ingrid Veloso Soares, Promotora de Justiça da Comarca de

Governador Valadares, pedido de cópias de documentos referentes à apuração do

desvio do dinheiro entregue à direção da Penitenciária Francisco Floriano de Paula

por familiares dos detentos que se encontram nessa unidade prisional, o qual seria

destinado à compra de alimentos e produtos de higiene para os presos. (- À Mesa da
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Assembleia.)

Nº 6.652/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Sr. Hélio da Gama, Defensor Público da Coordenadoria de

Integração e Desenvolvimento da Cidadania, cópia das notas taquigráficas da 20ª

Reunião Ordinária dessa Comissão, realizada em 1º/9/2010 , e pedido de

providências para que essa instituição acompanhe o caso de Cassius Clay Dias da

Silva, que denunciou ter sofrido assédio moral no trabalho, prestando-lhe a

assistência jurídica necessária. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.653/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada cópia das notas taquigráficas da 20ª Reunião Ordinária dessa

Comissão, realizada em 1º/9/2010, à Corregedoria da Secretaria de Defesa Social

para providências em relação a possível desvio de conduta - não cumprimento

imediato de alvarás de soltura - por parte de Igor Rodrigues de Pinho Tavares, Diretor

da Penitenciária José Maria Alkimim.

Nº 6.654/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Sra. Luciana Nobre de Moura, Corregedora da Secretaria de Defesa

Social, pedido de providências para apuração de denúncias relativas a alimentação

dos presos com comida estragada, a roubo de pertences dos presos, a torturas, a

revista física irregular e constrangedora de familiares, apresentadas por

representantes do Grupo de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de

Liberdade.

Nº 6.655/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao CAO-Direitos Humanos e à Defensoria Pública pedido de

providências para apurar a denúncia referente à demora no cumprimento dos alvarás

de soltura no Estado, os quais chegam às unidades prisionais com a devida consulta

e liberação do Setarin, mas não são cumpridos imediamente.

Nº 6.656/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça pedido de providências para que o

Tribunal de Justiça de Minas Gerais informe a esta Comissão sobre a demora no

cumprimento dos alvarás de soltura no Estado, os quais chegam às unidades

prisionais com a devida consulta e liberação do Setarin, mas não são cumpridos
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imediatamente.

Do Deputado Domingos Sávio e outros em que solicitam seja enviado ofício ao

Governador do Estado para apresentar o nome do Sr. Luís Carlos Balbino Gambogi

para ocupar o cargo de Desembargador no Tribunal de Justiça, no quinto

constitucional, vaga da Ordem dos Advogados do Brasil. (- Ciente. Oficie-se.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Segurança

Pública e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita alegria, a presença de crianças

e de professores da Educação para a Cidadania nas galerias, alunos da Escola

Municipal Amintas de Barros. Tenham uma boa estada na Assembleia, a Casa de

vocês, a Casa do povo.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Ronaldo.

O Deputado Doutor Ronaldo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

demais atores que, trabalhando aqui, fazem com que esta Assembleia seja a melhor

do nosso país: Inicialmente, parabenizo o campeão de votos, o grande e corajoso

Deputado Dinis Pinheiro, e os demais candidatos que se elegeram a esta Casa e à

Câmara dos Deputados. Cumprimento ainda o Deputado Federal Márcio Reinaldo, da

minha cidade, por sua reeleição, assim como o Senador Eduardo Azeredo e o

Vereador Duílio de Castro, que será Deputado Estadual.

O assunto que me traz aqui já foi debatido no primeiro semestre e diz respeito ao

Decreto nº 44.035, de 1º/6/2005, que disciplina a autorização para prestação de

serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal de pessoas e altera o Decreto

nº 32.656, de 14/3/91. O Deputado Paulo Guedes tem lutado muito contra esse

decreto. Entrei nessa luta a partir do mês de maio, quando fui procurado por alguns

taxistas de Belo Horizonte e de outras cidades. Realizamos uma audiência pública

nesta Casa para tentar minimizar os efeitos danosos desse decreto para a classe dos

taxistas. Enviei correspondência ao Governador e a todas as autoridades ligadas ao

setor, como as do DER e da BHTRANS, e apenas do DER recebi resposta, mas esta
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não acrescentou nada, não solucionou nada.

A luta tem de continuar. Sendo assim, elaborei um projeto de resolução exatamente

para sustar os efeitos do decreto, que é eivado de vícios, sendo o mais importante

deles a inconstitucionalidade, a partir do momento em que obriga o indivíduo a viajar

apenas de ônibus. Nem sequer posso sair da minha cidade de táxi para vir a Belo

Horizonte, caso não haja ônibus. É um absurdo, mas é isso o que caracteriza a

inconstitucionalidade do decreto.

O texto do projeto de resolução é o seguinte: “A Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais aprova: Art. 1º - Ficam sustados os efeitos do Decreto nº 44.035, de

1º de junho de 2005, que estabelece normas referentes à autorização para prestação

de serviços de transporte rodoviário intermunicipal de pessoas e altera o Decreto nº

32.656, de 14 de março de 1991. Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de

sua publicação. Sala das Reuniões, 12 de julho de 2010”. O importante nesse projeto

é a justificação: “O Decreto nº 44.035, de 2005, que proíbe o transporte intermunicipal

de passageiros por via de táxi, é ilegal e afronta o art. 5º, inciso XV, da Constituição

Federal de 1988, bem como os princípios constitucionais que dizem respeito aos

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, ainda, da dignidade da pessoa

humana.

O decreto, como ato infralegal, tem a função de detalhar o conteúdo da lei, a fim de

dar-lhe aplicabilidade. Embora o poder regulamentar autorize o Executivo a expedir

decretos, os mesmos devem se ater aos limites da lei, conforme determina o art. 84,

IV, da Constituição.

O Superior Tribunal de Justiça - STJ -, em recente decisão de seu Presidente,

Ministro César Asfor Rocha, analisando situação semelhante à de Minas Gerais,

manteve liminar favorável a um taxista de Nova Viçosa, no Estado da Bahia, que não

aceitou se sujeitar à determinação do órgão responsável que restringia a atuação do

taxista à área do Município em que a sua licença foi expedida.

O Presidente do STJ, ao decidir, endossou os termos da liminar deferida pelo

magistrado de primeiro grau, em especial quando afirmou que o táxi não é um veículo

de transporte coletivo, mas individual e que o exercício dessa atividade não pode

sofrer os mesmos regramentos do transporte coletivo de passageiros. O Ministro
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destacou também o fato, salientado na liminar, de que não há lei que impeça o

motorista de táxi de realizar transporte intermunicipal de clientes. Segundo César

Rocha, tal evento não impede, porém, que os taxistas cumpram todas as regras

necessárias à sua atividade, o que implica dar proteção aos passageiros e trafegar

com o devido licenciamento do veículo, porte da carteira de habilitação e licença de

trabalho concedida pela municipalidade.

A Constituição Federal de 1988 está no topo da ordem jurídica, conferindo

fundamento e validade às demais normas que lhe são subordinadas - leis, decretos,

atos administrativos, regulamentos, portarias, etc. É, portanto, a norma fundamental e

suprema do Estado brasileiro; todas as leis e atos infralegais lhe devem

subordinação. Muito se diz sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade de

determinadas medidas. Nesse sentido, algo é constitucional se estiver segundo a

Constituição. Portanto, é inconstitucional se apresentar dispositivo contrário à

Constituição. Assim ocorre com as leis e os atos infralegais, tais como decretos,

portarias e demais atos administrativos.

O legislador infraconstitucional tem poderes para disciplinar e gerir a atividade

profissional em sua área de competência. No entanto, esses poderes são limitados.

Quando uma norma jurídica não está em conformidade com a hierarquia superior, é

porque está padecendo dos vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade ou de

ambos. O combatido decreto inibe o direito de ir e vir e cria uma injusta reserva de

mercado, prejudicando o trabalhador taxista que tira do trabalho o sustento da família.

Entretanto, o que ocorre é que os trabalhadores taxistas têm seus veículos parados

nas rodovias e nas ruas de nosso Estado, e seus clientes são obrigados a abandonar

o táxi, ficando abandonados à própria sorte em locais, para eles, muitas vezes

desconhecidos. Os veículos são apreendidos e impedidos de trafegar. Hoje os

taxistas só podem trabalhar dentro do próprio Município.

O princípio da liberdade profissional, expresso no inciso XIII do art. 5° da

Constituição Federal de 1988, garante a liberdade do exercício profissional, sendo

esta prática um direito econômico fundamental.

Mesmo sendo tal exercício condicionado a uma reserva legal, que determina

exigências e requisitos necessários para o exercício da profissão, fica claro o direito
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dos taxistas de exercerem o seu trabalho de forma digna e livre de limitações por

legislação estadual.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, consagra o princípio

segundo o qual toda pessoa tem o direito ao trabalho, cabendo, então, ao Estado

efetivar a proteção, e não, a limitação da atividade do taxista, que não é outra coisa

senão trabalho. Também da Declaração sobre Princípios e Direitos Fundamentais no

Trabalho, de 2000, resulta a obrigação do Estado de elevar ao plano máximo possível

a concretização dos direitos fundamentais dos trabalhadores.

A liberdade de ação profissional é garantida pelo art. 5°, XIII, o qual confere

liberdade de escolha de trabalho, ofício ou profissão, de acordo com as propensões

de cada pessoa e na medida em que a sorte e o esforço próprio possam romper as

barreiras que se antepõem à maioria do povo. Confere, igualmente, a liberdade para

exercer o que fora escolhido, e o poder público não pode constranger nem limitar o

seu exercício se ele não é vedado por lei.

O conceito de liberdade humana deve ser expresso no sentido de um poder de

atuação do homem em busca de sua realização profissional. A liberdade consiste na

possibilidade de coordenação consciente dos meios necessários à realização da

felicidade e da prosperidade pessoal. A livre iniciativa não é só expressão de

liberdade da empresa, como também do trabalho, e abrange todas as formas de

produção, individuais ou coletivas; por exemplo, as iniciativas de cooperativa,

autogestionária e pública. No que atente à iniciativa pública, cumpre esclarecer que a

livre iniciativa não consistirá na livre atuação da empresa privada no sentido público,

mas sim que o Estado não deverá opor empecilhos à liberdade humana. A liberdade

da pessoa física é a primeira forma de liberdade; é a possibilidade jurídica que se

reconhece a todas as pessoas de serem senhoras de sua própria vontade e de se

locomoverem desembaraçadamente dentro do território nacional. Nesse aspecto há

duas variantes: a liberdade de locomoção e a liberdade de circulação. O direito à

circulação é manifestação característica da liberdade de locomoção, consistindo no

direito de ir, vir, ficar, parar, estacionar. O direito de circulação ou liberdade de

circulação consiste na faculdade de a pessoa poder deslocar-se de um ponto a outro

por meio de uma via pública ou afetada ao uso público. Esse dispositivo
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constitucional não condiciona nem define a situação geográfica dessa via pública; o

melhor entendimento infere que seja qualquer localidade do território nacional.

Ressalte-se que a livre iniciativa é atributo inalienável do ser humano. O que se

protege por meio dela é a liberdade de trabalho, de todas as formas de produção,

individuais ou coletivas, e, por conseguinte, a dignidade da pessoa humana. Ademais,

no tocante ao princípio da dignidade da pessoa humana, as consequências negativas

do referido decreto são evidentes, uma vez que, em cidades menores e distantes,

como algumas do Norte de Minas que não contam com linhas de ônibus próprias, os

habitantes ficam à mercê dos horários desencontrados dos ônibus e, por necessidade

ou por falta de alternativa, recorrem aos táxis, às vezes o único existente na

localidade. Entretanto, nas rodovias, tanto o motorista quanto os passageiros são

multados e humilhados. Outra situação são os ônibus regulares que não atendem às

necessidades de certas pessoas que precisam de mais espaço para serem

transportadas, como é o caso de pacientes especiais que precisam ir à Capital

diariamente e, portanto, dentro do direito de ir e vir, estão sendo impedidos de viajar

com conforto e dignidade.

Não se pode admitir que direitos consagrados constitucionalmente sejam

desrespeitados dessa maneira, amparados na legalidade do referido decreto, posto

que ele extrapolou os limites da competência do legislador infraconstitucional e está

clara sua ofensa à Constituição. Os direitos fundamentais devem ser observados

obrigatoriamente em qualquer instância comportamental regida por uma constituição.

Portanto, os direitos fundamentais, assim como as demais normas da Constituição de

1988, são base de todo o ordenamento jurídico brasileiro. É preciso empunhar essa

luta pela dignidade no trabalho. Trata-se de um fenômeno social que deve ser levado

em conta, porque a maioria dos taxistas de todo o Estado estão vivendo em

dificuldades, vez que não podem trabalhar fora de seus Municípios. Urge a avaliação

de um novo modelo de legislação para que a justiça, enfim, seja instalada”.

Esse projeto está na Casa, acredito que na Comissão de Constituição e Justiça, e

nós o acompanharemos até o final deste ano. O Deputado Paulo Guedes, que,

graças a Deus, foi reeleito, empenhou primeiramente essa bandeira. Contaremos

com o apoio do Deputado para continuar essa luta no ano que vem, baseados nesse
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projeto de resolução que fizemos. Agradeço muito a atenção.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Primeiramente, Deputado Doutor

Ronaldo, parabenizo-o por voltar a um tema tão importante, tão discutido aqui no ano

passado e neste ano: a legalização do serviço de taxista no Estado. Tomamos essa

iniciativa com um projeto de resolução que torna sem efeito o Decreto nº 44.035, do

governo, decreto este absurdo, inconstitucional, que proíbe o direito de ir e vir das

pessoas e prejudica mais de 50 mil taxistas no Estado. Hoje vivemos em um mundo

moderno onde as pessoas precisam resolver as coisas com rapidez. Não há sentido

um táxi em uma cidade pequena se não for para levar pessoas a uma cidade-polo.

Então, há um equívoco na interpretação do DER, das autoridades e do governo. O

decreto visa apenas beneficiar meia dúzia de empresas de ônibus, o que está errado.

Não podemos admitir isso e esperamos que esta Casa possa, o mais rápido possível,

colocar esse projeto em votação. Conto com o apoio de V. Exa., que é um dos

defensores dessa causa, para fazer com que os demais companheiros Deputados

entrem nessa briga e nos ajudem a fazer justiça não só aos 50 mil taxistas, mas

também à população. O projeto aprova o serviço de táxi, que é mais rápido, pois pega

a pessoa na porta de casa e a leva diretamente aonde precisa, ao hospital, ao INSS,

à Caixa Econômica, com rapidez. Estamos em um mundo globalizado em que o

tempo é tudo.

Portanto, parabenizo-o pelo pronunciamento e me coloco à disposição para, juntos,

formarmos força e convencermos o governo de que ele cometeu um equívoco com

relação ao Decreto nº 44.045, que precisa corrigido. Obrigado.

O Deputado Doutor Ronaldo* - Finalizando, quero agradecer aos mais de 30 mil

amigos de Minas Gerais, principalmente da cidade de Sete Lagoas, que me

distinguiram com seu voto. Mesmo sabendo que não consegui me reeleger, pois isso

faz parte da democracia, estou muito feliz por ter recebido esses votos. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, venho à tribuna no primeiro dia de reunião
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ordinária, após o domingo cívico em que tive a alegria de ser honrado pelos mineiros

e principalmente pelos norte-mineiros com expressiva votação. Mais uma vez, fui o

Deputado mais votado do Norte de Minas e o quarto mais votado do Estado, o que

me leva a centrar o nosso mandato em defesa da saúde, da educação e,

principalmente, do trabalhador rural, a quem até a água chega a ser negada.

Agradeço muito aos quase 106 mil mineiros e norte-mineiros que me honraram com

essa distinção no último domingo. Agradeço à população de todas as cidades onde

estivemos conversando sobre política e exercendo a cidadania, comprometendo-nos

com a continuação do trabalho. Como sempre falamos, a amizade continua e o

trabalho aumenta mais.

Mineiros, há momentos em nossas vidas que nos levam a uma reflexão sobre o

sentido das coisas. No domingo, quando, na minha região, senti a alegria do povo de

ir às urnas, imaginei-me aqui, nesta tribuna, saudando uma grande vitória de Minas. A

alegria era intensa por ver o reconhecimento de nosso povo a um projeto político de

que todos nós, da base aliada, fazemos parte, de que todos somos atores, e não

coadjuvantes. Antes mesmo de se fecharem as urnas, a linha da alegria se cruzou

com a da tristeza. A morte do amigo Dr. Aécio Cunha atingiu-me de forma marcante.

Cada mineiro, com certeza, sentiu a dor de Aécio Neves pela morte do pai. Posso

dizer que a senti com grande intensidade. Comovi-me com a dor de um amigo, que o

povo reafirmava como a maior liderança política da nova geração do País. E senti o

pesar pela morte de alguém que aprendi a admirar e respeitar, com quem aprendi a

conviver. Posso dizer que Dr. Aécio Cunha era meu amigo. Não tivemos uma

convivência longa, mas foi de uma intensidade suficiente para reconhecer nele um

grande homem. Foi um mineiro autêntico, que viveu de acordo com seus princípios e

que soube repassar isso aos filhos Aécio e Andrea.

De convivência afável, Dr. Aécio Cunha soube marcar seu nome na política mineira

e brasileira. Sério, honesto e preocupado com o povo de Minas Gerais,

principalmente com o nosso povo do Alto Rio Pardo. Deixa-nos um legado importante

tanto na vida política quanto na vida pessoal. Minas perde muito da sua história com

a morte de Aécio Cunha. Quem, como eu, teve a oportunidade de conviver, mesmo

que pouco, com ele, perdeu um grande amigo. Mas, na convivência, ganhou uma
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referência de homem e político.

Bem, mas a vida segue, mesmo carregada de saudades. Ao lado da tristeza da

perda, a alegria de ver o fortalecimento de uma liderança que já não cabe entre as

montanhas de Minas. As eleições de domingo consagraram definitivamente Aécio

Neves, o filho de Aécio Cunha, não como uma liderança emergente, mas como um

líder real, para ficar como mais um exemplo de homem capaz de construir história.

Aécio Neves é o grande timoneiro de um projeto que nasceu em Minas e que, mais

rapidamente do que imaginam os céticos, os que procuram conspirar contra o

inexorável, vai contagiar o Brasil sob sua liderança. Aécio Neves, senhores, tem a

audácia dos grandes líderes, a prudência dos que sabem o que fazem e a visão de

futuro que se constrói no presente. Alia, como poucos, a capacidade de articulação

política à capacidade gerencial, o que se materializou na escolha de sua equipe de

trabalho. Foi nesta equipe que buscou seu sucessor, Antonio Anastasia, escolhido

não pelo capricho do líder, mas por sua competência, lealdade e visão política, que

até oposicionistas mais sensatos souberam reconhecer sob o manto do técnico. Com

Anastasia, temos a garantia de que Minas continuará a seguir seu caminho de

desenvolvimento com ênfase no lado social, não no assistencialismo que escraviza o

futuro. Aécio, um jovem ainda, soube, com perfeição, unir o vigor da juventude de

Antonio Anastasia com o vigor da experiência de um homem como Itamar Franco, um

político que reúne todas as qualidades que fizeram do mineiro uma referência

nacional: lealdade, sinceridade, humanismo e honestidade, atributos que,

lamentavelmente, se mostram escassos em esferas de governos.

As vitórias de Anastasia, Aécio e Itamar desmistificam os discursos daqueles que

se arvoram donos da vontade popular - dos que, desta tribuna ou na marcha de

pseudomilitantes e falsos líderes, lançaram-se à crítica pela crítica, às tentativas vis

de desconstruir um novo projeto de Minas, de Brasil. Esses falsos líderes tiveram nas

urnas a resposta dos mineiros. O grito de reconhecimento daqueles que foram os

beneficiários reais de todo o esforço de modernização de Minas. Minas se mostrou

altiva; livre, como sempre foi de nossa tradição. Soube repelir as ingerências externas

e deixou a lição de que entre estas montanhas se faz política com a verdade, não

com calúnias e pressões de falsas lideranças que se escudam em entidades ditas



____________________________________________________________________________
53

representativas para ameaçar as pessoas que simplesmente discordam de seus

projetos de subordinação do Estado a seus interesses.

Todos nós que ajudamos a construir esse modelo de gestão nos sentimos

recompensados. O povo mineiro soube reconhecer a qualidade do que defendemos.

Concedeu-nos uma vitória estrondosa, dando vida ao novo e deixando para trás o

retrocesso. Que as oposições saibam reconhecer a derrota em Minas. Mas que não

se submetam, pois não é isso que imaginamos. Sabemos perfeitamente a

importância da Oposição para a democracia. Não somos dos que pensam ser

necessário extinguir, destruir a Oposição. Ao contrário, nós a queremos atuante,

respeitosa e, acima de tudo, reconhecendo os limites que lhe foram impostos pelo

povo - o limite não da atuação, mas da verdade, do respeito e da decência.

Nós aqui estaremos vigilantes, em defesa do que os mineiros reafirmaram nas

urnas como o melhor para Minas.

No momento em que tivemos a vitória extremamente vigorosa do Prof. Anastasia,

com mais de 62% de apoio dos mineiros, recebemos o recado de que Minas está no

caminho certo e de que melhorará a vida daqueles que muito pouco têm. O grande

exemplo dessa transformação, senhoras e senhores, ocorreu no Norte de Minas.

Quando vemos, por exemplo, as cidades de Ninheira, São João do Paraíso, Rio

Pardo de Minas, Ubaí, Icaraí de Minas, Pintópolis, Bonito de Minas, Cônego Marinho,

Fruta de Leite, Novorizonte e Berizal asfaltadas, temos certeza de que estamos no

caminho certo. Como isso foi possível, quando não se falava em asfaltamento para

uma só cidade, vemos um projeto destinado a mais de 220 cidades no governo Aécio

e Anastasia, das quais 170 estão prontas.

Vimos também projetos como o de levar o mínimo de decência de comunicação a

480 cidades; tivemos um Ministério das Comunicações que sequer instalou uma

antena para celular em Minas Gerais. Foi preciso que Aécio e Anastasia “arrastassem

o tacho” e firmassem parceria público-privada dotando as nossas cidades do direito

de ter comunicação.

Vimos também que, de 4 mil escolas, mais de 3.700 foram reformadas. Além disso,

o projeto proposto pelo Governador, que é professor - pela primeira vez os

professores têm um Governador -, foi aprovado aqui com tantas críticas de sindicatos
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que mentiram à população. Vemos que daqui a três meses, ou seja, a partir de

janeiro, como diz o professor Governador Anastasia, as despensas ficarão cheias

para fazer valer o melhor salário pago em Minas Gerais a um professor. A partir de

janeiro um professor que trabalhe apenas das 7 horas às 11h30min da manhã e que

tenha licenciatura plena receberá R$1.320,00, no mínimo, pelo meio expediente. Já

os que têm dois contratos, que trabalham na parte da tarde, pela manhã ou à noite,

com pelo menos 48 horas de trabalho, receberão, no mínimo, R$2.640,00 brutos de

salário total, afora outras vantagens. Não é um grande salário, poderemos melhorá-lo

muito. Tenho certeza de que nosso querido professor e Governador Anastasia fará

isso. No entanto, trata-se de um avanço que Minas nunca teve.

Quantas mentiras, quantas atrocidades e quantos cartazes mentirosos diziam que

havia pessoas contra os professores. Felizmente as mentiras foram desmascaradas,

e essa classe tão importante para o futuro de Minas Gerais, a dos educadores,

passou a reconhecer e a participar do projeto que fez com que Anastasia tivesse esse

mandato de que a consagradora e esmagadora maioria dos educadores participou.

Agradecemos a todos que realmente reconheceram esse trabalho sério, mesmo com

a nossa dor, do Aécio, da Andrea, da Gabriela e dos parentes de Aécio Cunha. Nós,

do Norte de Minas, do Alto Rio Pardo, que costumávamos visitar o nosso querido

amigo Aécio Cunha na Fazenda Perfil, víamos que ele ficava atento a tudo e a todos,

levando rápidos projetos de água para Vargem Grande do Rio Pardo, esgoto para Rio

Pardo de Minas, barragem para Montezuma, além de asfalto para várias cidades. Dr.

Aécio Cunha, o Norte de Minas lhe deve muito. Tenho certeza de que não apenas

nós, do Norte de Minas, mas toda Minas Gerais lhe devemos muito. Com a firmeza

do seu caráter, sua lealdade e suas grandes tradições de grande mineiro, o senhor

deixa seu próprio legado do DNA incrustado em Aécio Neves e em Andrea, pessoas

que amam esta Minas Gerais e que conseguiram fazer a diferença, com que o povo

mineiro acreditasse de novo na sua liderança. Tenho certeza, Aécio Neves, de que

essa liderança, consolidada agora nessas eleições, fará com que todo o Brasil volte

os olhos para o que foi feito em Minas Gerais, para a melhoria da qualidade de vida

do nosso povo. Vimos, por exemplo, Aécio Neves, que o senhor não se preocupou

em investir o dinheiro de acordo com o retorno político. Investiu no Norte de Minas e
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no Jequitinhonha, e agora o senhor colhe essa vitória maravilhosa, principalmente

vendo que a questão social, demonstrada pelos indicadores sociais, do Norte de

Minas e do Jequitinhonha, melhorou muito. Infelizmente alguns poucos, de lá, ainda

não tinham entendido e ficavam ouvindo mentiras, tantas vezes contadas. O

resultado político ainda não foi tão bom como poderia ser. Mas podem ter certeza de

que o bem, como diz Guimarães Rosa, por meio do personagem Riobaldo Tatarana,

fica nas mãos de quem o pratica. Dr. Aécio Cunha, Aécio Neves e Andrea fizeram

muito bem para os mineiros, que terão de se acostumar agora com a falta desse

grande mineiro, meu amigo Aécio Cunha. Muito obrigado, senhores e senhoras.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana; senhoras e

senhores; alunos presentes, aos quais desejo as boas-vindas, boa tarde. Recebam o

abraço da Assembleia Legislativa. Vocês são o futuro do nosso país. A presença de

vocês neste Parlamento é importante para que tenham consciência de que a política

é fundamental em nossa vida, principalmente quando exercida com dignidade,

respeito e resultados para a população, e em especial para a juventude. Sejam bem-

vindos.

Gostaria, Sr. Presidente, fazendo coro com o Deputado Arlen Santiago, de

apresentar os nossos sentimentos, as nossas condolências pelo passamento do Dr.

Aécio Cunha, grande líder, um homem que tem a sua história ligada à história de

Minas Gerais, um homem que, por opção, escolheu, de maneira muito especial, a

cidade de Montezuma, no Norte de Minas, para adquirir a sua fazenda e ter o seu

refúgio, o seu recanto. Ele ajudou muito o Alto Rio Pardo, os Prefeitos, fez diferença

naquela região, participando da vida do trabalhador, do cidadão norte-mineiro. No

último domingo, no meio de uma grande alegria com a eleição do nosso Governador

Anastasia e do nosso eterno Governador Aécio Neves, que se elegeu para o Senado,

fomos colhidos de surpresa com o anúncio do falecimento do Dr. Aécio Cunha. Então

deixo o nosso registro, o nosso sentimento de solidariedade e de tristeza pelo

passamento do Dr. Aécio Cunha. Muitas vezes, quando se perde um grande homem,

fica um vazio muito grande. Mas certamente o vazio na história de Minas pelo
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passamento do Dr. Aécio Cunha será preenchido pelas suas ações, coragem e

presença em todos os grandes momentos, quando ocupou cargos importantes,

honrando o Vale do Jequitinhonha, o Norte de Minas, o povo mineiro.

Sr. Presidente, caros colegas, também aproveito esta oportunidade para fazer um

agradecimento muito especial ao Norte mineiro, aos moradores dos Vales do

Jequitinhonha e do Mucuri pela confiança que depositaram em nosso nome,

contribuindo, mais uma vez, para que eu me elegesse, dando-me mais um mandato

como Deputado Estadual, a fim de representá-los nos próximos quatro anos.

Sabemos que a nossa missão naquela região é extremamente difícil. Trata-se de uma

região que, na realidade, é um verdadeiro paradoxo. A região é rica, possui terras

fertéis e um povo trabalhador, ordeiro, preparado, que enfrenta desafios, mas é

também uma região que só começou a receber alguma assistência, nos governos

Aécio Neves e Anastasia, nos últimos oito anos. Até então, o Norte de Minas era o

irmão pobre, o irmão feio das outras regiões. O que sobrava ia para o Norte de Minas.

Não havia uma política direcionada para resolver o nosso problema, para acolher o

Norte mineiro. Mas Aécio veio mudar essa história. E mudou, como disse o Deputado

Arlen Santiago, com a construção e o asfaltamento de estradas, com a recuperação

da rede física das nossas escolas, com investimento na saúde, com a telefonia

celular, com as aplicações diferenciadas no Norte de Minas em relação às outras

regiões. Reconhecemos tudo isso, mas temos de reconhecer também que, mesmo

com toda essa força, com a boa vontade e com as ações presentes, a nossa região

tem muito que caminhar. Temos de aprender a conviver com os nossos problemas e

a confiar nas nossas autoridades. É importante sabermos que temos um Governador

como Anastasia, reeleito com mais de 60% da preferência dos eleitores de Minas

Gerais. Ele teve uma vitória massacrante, limpa, bonita e maiúscula no Norte de

Minas. Hoje o Governador Anastasia está novamente à frente do poder e não será

apenas o grande Governador de Minas Gerais, mas também do Norte de Minas.

Confiamos, porque o Prof. Antonio Anastasia, o Governador norte-mineiro, conhece

a nossa região. Nenhum governante pode ser bem-sucedido se não conhecer

profundamente os problemas da sua região e do seu povo, se não tiver domínio do

que acontece, se não tiver em suas mãos o controle administrativo do Estado e
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principalmente da nossa região. E Anastasia conhece bem nossa região. Ele conta

com a solidariedade da nossa bancada. Nós, do Norte de Minas, do PDT, que

conseguimos eleger uma bela bancada de cinco Deputados, estaremos sentados

nessas cadeiras, prontos para retribuir o apoio, aquilo que será feito e o que já o foi

por Minas Gerais e pelo Norte de Minas.

Sr. Presidente, dando continuidade ao pensamento já efetivado da criação da

bancada do Norte - hoje diminuída pelo número de Deputados eleitos, mas que, com

certeza, agirão à altura do nosso povo e da necessidade da nossa região -, ressalto

que faremos do nosso mandato instrumento de reconhecimento da potencialidade do

Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri. Ao mesmo tempo,

queremos atrair ações do governo do Estado e do governo federal para que

possamos resolver definitivamente alguns problemas sérios, crônicos, que

atormentam a todos nós, norte-mineiros.

Cito a questão da seca. Obviamente não temos o poder de fazer chover na nossa

região, mas temos de fazer com que as águas que caem muito concentradas em

determinados períodos possam ser acumuladas pela construção das barragens,

amenizando a seca, como essa que já dura há mais de sete meses. Muitos

Municípios não têm sequer água para abastecimento humano. Muitos Municípios

estão passando sede, trazendo água de outros Municípios, de regiões mais distantes,

para matar a sede do norte-mineiro. Por outro lado, há mais de 40 barragens que

foram projetadas pelo DNOCS, pela Codevasf. São projetos que não são de agora,

mas de muitos anos, como é o caso da Barragem do Jequitaí, projetada há mais de

25 anos. Ela está no papel; ainda não conseguiu sair e tem avançado muito pouco. O

governo destina um pouco de dinheiro, que não é suficiente, e cria-se aquela

dificuldade, causando grande expectativa e também enorme frustração.

Há barragens iniciadas que não foram terminadas, como a do Berizal. Há o projeto

da Barragem de Congonhas, que vai resolver o problema de quatro Municípios:

Itacambira, Francisco Sá, Grão-Mogol e Montes Claros. Ela tem o objetivo de acudir

Montes Claros. Fará o abastecimento de uma cidade de 400.000 habitantes, mas que

está projetada para, em 10 anos, ter quase 1.000.000 de habitantes.

Temos em nossas mãos a oportunidade de fazer ação em conjunto, enérgica,
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visando ao Norte de Minas, sem preocupação político-partidária, porque as eleições

já acabaram. Espero que algumas pessoas desçam do palanque e planejem

efetivamente o que fazer para ajudar o nosso Governador nessa região.

Temos, por exemplo, a BR-367, que é uma das principais rodovias do País,

projetada na época de Juscelino Kubitschek, para ligar Diamantina ao litoral

brasileiro, na Bahia. Essa BR está desafiando todos, atrapalhando o desenvolvimento

de todo o Vale do Mucuri e do Jequitinhonha, uma vez que o projeto não consegue

sair do papel e nem avançar. Um órgão coloca a culpa em outro, e o povo está

aguardando essa rodovia ser concluída, o que trará verdadeiramente o

desenvolvimento para toda a região do Vale do Jequitinhonha, como para a cidade de

Almenara. A cidade de Salto da Divisa é a última fronteira de Minas Gerais na parte

leste, pertinho da Bahia, e tudo o que acontece em Salto da Divisa acontece por meio

da Bahia. Existe esse empecilho enorme, que é a falta do asfaltamento da BR-367.

Uma das nossas ações como parlamentar será sensibilizar os governos estadual e

federal para concluírem o grande sonho de Juscelino Kubitschek. Vários governos

agiram buscando responder a esse desafio.

Há a questão da saúde, meu caro Deputado Mosconi, grande liderança do Sul de

Minas, em que devemos avançar muito mais. O governo Aécio avançou, o governo

Anastasia também, mas em nossa região temos uma cidade preparada, a cidade de

Montes Claros. Várias cidades-polos não receberam ajuda, principalmente do

governo federal, para a criação de hospitais regionais com o objetivo de desafogar

Montes Claros. Quando se vai aos hospitais de Montes Claros, são vistas

aproximadamente 40 ambulâncias de várias cidades, incluindo as do Sul da Bahia,

afogando, congestionando a saúde pública dessa cidade. É preciso uma ação

enérgica. O nosso Governador implantou ações como o Pro-Hosp, que ajudou

demais, além de várias outras ações; porém, muito mais tem que ser feito, e vamos

participar desse movimento em prol da saúde do Norte de Minas.

Finalizando, gostaria de chamar a atenção para a questão da geração de emprego

e renda. Não adianta implementar programas sociais, como o Bolsa-Escola e o Bolsa-

Família, o Vale-Gás e outros, se o trabalhador do Norte de Minas não tem o seu

emprego. A dignidade do ser humano começa com seu emprego e com sua carteira
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assinada. Gostaríamos muito de que nossa região pudesse utilizar um instrumento de

geração de emprego e renda dos governos federal e estadual. Até então, não tivemos

a competência para explorar a implantação da Sudene. A Sudene foi importantíssima

para o desenvolvimento de Montes Claros. Inúmeras empresas, fábricas e empregos

foram criados. Houve uma solução de continuidade com a Sudene. Ela parou de

funcionar e foi transformada em Adene, voltou a ser Sudene, mas nossa região

precisa das ações dos governos estadual e federal para podermos utilizar essa

oportunidade.

No ano de 2009, tínhamos disponibilizados para o Norte de Minas, para os Vales do

Jequitinhonha e do Mucuri, milhões e milhões de reais. Não tivemos uma ajuda

técnica para elaboração dos projetos, e a iniciativa privada não sabia como fazê-la,

nem como utilizar os recursos que poderiam ser aplicados para abrir uma pequena

indústria, que faria aflorar o desenvolvimento na nossa região. Esses recursos foram

desviados e direcionados para o Nordeste, que estava mais bem preparado que o

Norte de Minas. É preciso que haja uma retomada de posição, que não pode ser

apenas política.

Temos de convocar empresários, autoridades, Prefeitos e lideranças, assim como o

Governador Anastasia, que, tenho certeza absoluta, está preocupado com a geração

de emprego e renda no Norte de Minas, nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri,

para, verdadeiramente, diminuir a desigualdade existente na região. E a Sudene é

uma grande oportunidade para isso. Não passa pela cabeça de ninguém haver uma

região com recursos disponíveis de milhões e milhões de reais para serem aplicados

em projetos agropecuários, em pequenas e grandes indústrias, e eles voltarem, por

incompetência, aos cofres do governo federal para ser redistribuídos para Bahia,

Pernambuco e Ceará.

Então, vejo aí uma grande oportunidade de fazermos valer a força política da nossa

região. Isso porque temos como grande parceiro o Governador Anastasia, reeleito,

que conhece a nossa região, é amigo do Norte de Minas e tem a nossa inteira e

irrestrita confiança. Trata-se de um homem preparado, que sabe e que vai saber mais

ainda governar nosso Estado nos próximos quatro anos. Ele vai ter a sensibilidade de

fazer a diferença, de promover verdadeiramente a equidade, de nos dar o que
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precisamos para que o Norte de Minas não fique capengando de pires nas mãos à

procura de recursos, de um projeto. Então, temos aí uma grande oportunidade de

fazer da nossa região uma região próspera, que gere emprego e traga qualidade de

vida para o povo de Montes Claros, do Norte de Minas, dos Vales do Jequitinhonha e

do Mucuri. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* - Caro Presidente, Deputado Doutor Viana, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores da TV Assembleia, primeiramente

quero saudar o Deputado Doutor Viana pela expressiva votação, pela magnífica

vitória, muito merecida.

Sr. Presidente, venho a esta tribuna para pronunciar-me a respeito das eleições de

domingo, porém antes, Sr. Presidente, tenho de manifestar o meu pesar pelo

falecimento do ex-Deputado Aécio Cunha, pai do nosso ex-Governador e Senador

eleito, Aécio Neves.

O ex-Deputado Aécio Cunha foi um político mineiro de grande tradição. Foi

Deputado Estadual por dois mandatos e Deputado Federal por seis, se não me

engano, e, portanto, exerceu uma longa carreira pública, com grande dignidade,

honradez e competência. Foi ele um grande representante de Minas Gerais no

Congresso Nacional, grande defensor das causas de sua região - era natural de

Teófilo Otôni - e se caracterizou por uma atuação discreta, como ele era, mas muito

firme. Foi muito atuante e profícuo para sua região e para o Estado de Minas Gerais.

Tive, Sr. Presidente, a oportunidade de conviver com o ex-Deputado Aécio Cunha em

Brasília, quando eu estudava Medicina. Tivemos um convívio muito próximo, pois

vivíamos na mesma casa, do Dr. Tancredo, e assim pude conhecê-lo e notar, durante

esse período, a sua simplicidade e também a sua firmeza nas decisões em favor de

Minas, as suas posições políticas - as melhores possíveis - e a sua maneira muito

firme e corajosa de conduzir, em Brasília, suas posições em favor do seu Estado e da

sua região.

Minas Gerais perde um grande homem, que deixou como herança para nosso

Estado esse grande líder da atualidade, o Governador Aécio Neves, consagrado
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nessas últimas eleições como um dos Senadores mais bem votados da história de

Minas e do País. Portanto, o falecimento de Aécio Cunha é motivo de muita tristeza

para todos nós.

Sr. Presidente, decorridos dois dias das eleições, gostaria de manifestar o meu

reconhecimento e a minha gratidão pelos votos que obtive no Estado, os quais

considero muito expressivos, muito fortes e que, naturalmente, se espalharam por

todo o Estado, mas que se concentraram com maior intensidade na minha região do

Sul de Minas. O meu abraço aos meus eleitores e o meu agradecimento às pessoas

que confiaram em mim e me deram o seu voto. Sabemos que o voto é um ato de

consciência e que, hoje, de forma muito crescente, os eleitores procuram escolher o

seu candidato sabendo que nele estarão depositando a sua esperança em dias

melhores para a sua região, para o seu bairro e para a sua cidade. Isso realmente

nos comove demais. Quero não só manifestar o meu agradecimento, meu caro

Presidente, mas também reafirmar aqui o meu compromisso de continuar a minha

vida pública sem maiores ambições, mas com muita disposição de contribuir para o

desenvolvimento do Estado e, para a nossa felicidade, de colaborar com o

Governador eleito, Antonio Anastasia, juntamente com o Presidente desta Casa,

Deputado Alberto Pinto Coelho, que será o seu Vice-Governador. O nosso

compromisso dentro deste Poder - como um Poder independente e autônomo - é e

sempre será agir dentro do papel que nos cabe, como fiscalizar as ações do

Executivo e legislar em benefício do povo de Minas Gerais, além de desenvolver

outro papel que também é nosso: a intermediação - no bom sentido da palavra - das

nossas regiões com o governo do Estado. Minas Gerais é um Estado muito grande e

possui grandes diversidades, por isso é natural que a prática do parlamentar se

marque e se caracterize também por suas ações propositivas em relação às

necessidades de cada região.

Portanto, é com essa disposição, Sr. Presidente, que reafirmo o meu compromisso

de continuar trabalhando em benefício do nosso Estado e da nossa região. Aproveito

a oportunidade para manifestar a minha enorme satisfação pela vitória insofismável

do Governador Antonio Anastasia e do Vice-Governador Alberto Pinto Coelho.

Acredito que Minas Gerais entendeu perfeitamente a posição do Governador e a
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importância do governo feito pelo Aécio Neves e pelo Anastasia. Sem dúvida alguma,

é de grande importância termos a sequência desses dois governos, que foram tão

benéficos para Minas Gerais. Fico muito satisfeito em também ter colaborado com

esse sucesso por meio do trabalho realizado na minha região, onde a votação do

Governador Anastasia foi muito exuberante, muito forte. Ficamos muito satisfeitos

com o resultado do pleito e também com a surpresa do segundo turno para a eleição

presidencial. Na minha região, o candidato do meu partido, José Serra, já tem uma

votação vitoriosa. Esperamos que o segundo turno possa também ser um marco em

nossa democracia, dentro de um país livre que é o Brasil. Além disso, esperamos que

o eleitor possa também neste período avaliar com mais detalhes as qualidades dos

candidatos e saber quem poderá ser benéfico para o nosso País, votando, assim,

com mais consciência. Creio que o segundo turno tenha sido uma dádiva para o

Brasil. Tenho a impressão de que, se a eleição tivesse sido resolvida no primeiro

turno, ela não seria bem resolvida, Sr. Presidente, porque ficou algo duvidoso, e, pelo

visto, essa dúvida acabará no segundo turno.

O povo brasileiro terá oportunidade e tempo de fazer sua escolha com maior

consciência. Meu caro Presidente, nesses agradecimentos, gostaria de ressaltar que

a minha votação é muito concentrada no Sul de Minas, sobretudo na cidade em que

resido, Poços de Caldas, e na cidade de Andradas, de onde sou natural. V. Exa. já

esteve lá muitas vezes. Recebi uma votação muito expressiva nas cidades de Caldas,

Santa Rita de Caldas, Ibitiúra de Minas e Botelhos. A minha votação se estendeu um

pouco para além dessas cidades, como foi o caso de Muzambinho, Paraisópolis,

Espírito Santo do Dourado, Gonçalves, chegando a São Gonçalo do Sapucaí,

Inconfidentes, Munhoz e Albertina. Essas cidades tiveram grande importância na

minha eleição, pois nelas tive, para a minha honra e alegria, uma concentração de

votos muito forte, ou seja, um percentual de votos realmente expressivo. Em várias

dessas cidades, recebi cerca de 50% dos votos desses Municípios, o que, portanto,

confere a mim não só uma grande alegria e satisfação, mas também a grande

responsabilidade de ter de representá-los com muito empenho e enorme disposição,

porque todos eles têm os seus problemas.

Penso que citei quase todos os Municípios; poderia citar outros, como Machado,
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que foi extremamente importante para a minha eleição, assim como a cidade de Poço

Fundo, além de outras que também me deram uma expressiva votação. Na minha

cidade-polo, Poços de Caldas, que tem 106 mil eleitores, obtive 43% dos votos, o que

já me deu uma vantagem eleitoral enorme. Sobretudo, meu caro Presidente, o que se

sobressai é o reconhecimento do povo da cidade de Poços de Caldas, a quem quero

agradecer, de forma muito entusiasmada, o apoio. O povo reconheceu o meu

trabalho por meio de votação expressiva e fundamental para a minha reeleição, com

43,23% dos votos. Esse percentual de votos, numa cidade como Poços de Caldas,

realmente conta muito. Deixo aqui consignado esse meu agradecimento à cidade de

Poços de Caldas e a todas as outras cidades, isto é, aos eleitores que votaram em

mim.

Também não poderia deixar de fazer uma referência muito especial à minha cidade

de Andradas, que me deu uma inacreditável votação, com 83% dos votos. Depois de

tantos anos na vida pública, na política, é natural haver um desgaste ou, muitas

vezes, um desejo da população de renovação e mudança. Portanto, considero uma

consagração os votos que obtive. Nessas cidades, especialmente na cidade de

Andradas, percebi a disposição do povo de reconhecer o trabalho que faço em

benefício desses Municípios. O povo de Andradas consignou seu voto, de forma

unida, e me concedeu essa votação de 15.700 votos, perfazendo um total de 83%

dos votos do Município. É algo raro de acontecer. Não é comum, numa cidade desse

porte, um candidato obter uma votação como essa.

O que me traz aqui não é a vaidade de ter recebido esses votos, mas o desejo de

manifestar, de público, o meu agradecimento ao povo de Andradas, a quem devo

muito. Uma das coisas mais bonitas da minha vida pública é exatamente esse apoio

que recebo em Andradas, em Poços de Caldas e nas demais cidades circundantes,

que são importantíssimas e progressistas no Sul de Minas. Essas cidades possuem

um povo trabalhador, bondoso e hospitaleiro.

Já disse os nomes das cidades, mas faço questão de repeti-los: Santa Rita de

Caldas; Ibitiúra de Minas; Albertina; Espírito Santo do Dourado; Gonçalves, que fica

um pouco mais distante; Botelhos, que é vizinha a Poços de Caldas; Inconfidentes,

próxima a Ouro Fino; Machado, onde tive uma belíssima votação; Paraisópolis;
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Coqueiral, um pouco mais distante, mas onde também recebi uma votação

exuberante; Cabo Verde; Muzambinho; Poço Fundo; Bandeira do Sul; enfim, cidades

que me honraram com votações expressivas.

Caro Presidente, venho a esta tribuna hoje - primeiro dia de trabalho após as

eleições - para fazer este pronunciamento, que leva um sentimento de gratidão aos

meus eleitores de todas as cidades que citei e mesmo àqueles que não estão no Sul

de Minas, mas que, naturalmente, são meus amigos e manifestaram apoio à minha

reeleição por meio de telefonemas e “e-mails”. Tudo isso foi fundamental para mim,

visto que essa é a minha segunda eleição para Deputado Estadual, depois de quatro

mandatos como Deputado Federal. Portanto, é muito compensador chegar à tribuna e

manifestar o sentimento que toma conta de mim agora: gratidão, reconhecimento e

respeito. Sinto a grande responsabilidade que me foi atribuída pelos meus eleitores,

qual seja, representá-los nesta Casa com honra e dignidade. É o que pretendo fazer,

caro Presidente, no próximo mandato. Agradeço a atenção de todos.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 6.653 a 6.656/2010,

da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pela Comissão de Segurança Pública - aprovação, na 24ª Reunião

Ordinária, em 14/9/2010, dos Requerimentos nºs 6.597/2010, do Deputado Carlin
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Moura, e 6.600/2010, da Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.).

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 6, às

9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária na mesma

data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi

publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/10/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação de Proposições: Votação, em turno

único, do Projeto de Lei nº 4.687/2010; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende

- André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz -

Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval

Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira

- Gláucia Brandão - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Marcus Pestana - Mauri Torres - Neider

Moreira - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander

Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
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reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questão de Ordem

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, hoje,

em que nos reunimos pela segunda vez após as eleições, quero aproveitar a

oportunidade para parabenizar a todo o povo mineiro pela tranquilidade com que

essas eleições transcorreram. Minas Gerais optou por dar continuação ao trabalho de

um governo que realmente modificou os rumos do nosso Estado. O Prof. Anastasia

demonstrou, ao longo da campanha, o seu conhecimento, seu trabalho, sua índole e

sua humildade, levando aos quatros cantos do Estado a necessidade de dar

continuação a seu projeto. Também não poderia deixar de fazer aqui um

agradecimento especial à nossa região, pelo grande apoio e fortalecimento político, o

que nos possibilitou estar nesta Casa no próximo mandato, para também dar

continuação ao nosso trabalho - prematuro, uma vez que o iniciamos há apenas um

ano. Neste pronunciamento, gostaria de acrescentar que Minas Gerais é sempre uma

terra diferente; é o berço da democracia da nosso País. São de Minas Gerais os

maiores vultos da nossa política, homens que fizeram história neste país. Neste

momento, aproveito para cumprimentar o ex-Governador, agora eleito Senador, Aécio

Neves. Antes, os nossos sentimentos e votos de pesar pelo passamento de seu pai,

Aécio Cunha, no último domingo, em homenagem a quem esta Casa, hoje, pela

tarde, promoveu, com muito respeito, um minuto de silêncio, como homenagem
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póstuma. Mas também gostaríamos de evidenciar o seu valor, a sua parcela decisiva

nas eleições do Estado de Minas Gerais. Onde o Governador Aécio e o Governador

eleito chegam, o povo mineiro faz festa e demonstra alegria. Tudo isso em

consequência do trabalho dele. Quando Campo Belo recebeu o Governador

Anastasia e o candidato Aécio, ao Senado, houve uma festa inigualável. Mal

pudemos circular pelas ruas, por causa do grande assédio da população, que deseja

cumprimentar o nosso Governador e o nosso Senador. Essa história ficará registrada

no Estado de Minas Gerais: sua caminhada política, seus cargos, tudo que plantou.

Minas Gerais, diferentemente de muitos outros Estados do Brasil, ao invés de se

preocupar em eleger um Governador eminentemente político, fez de outra forma, pois

elegeu um Governador técnico, preparado, sensato, equilibrado e humilde. Todo

grande homem demonstra, na prática, o seu conhecimento, mas a humildade deve

estar ao seu lado. Hoje um Prefeito do interior que visitou o Centro Administrativo nos

disse que, ao chegar, viu o Governador conversando com os jardineiros. No meio do

caminho, o Governador parou e conversou com os jardineiros que trabalham no

Centro Administrativo, e isso prova a sua humildade, o seu preparo. Tenho certeza

absoluta de que, nos próximos quatro anos, no Estado de Minas Gerais, estará

assegurado o crescimento, a organização e, acima de tudo, a felicidade do povo

mineiro. Para finalizar, quero dizer que não adiantou tudo o que tentaram jogar para

mudar os rumos das eleições - mentiras, deturpações de projetos que votamos nesta

Casa e listas de Deputados que teriam “trabalhado contra o funcionalismo” -, pois a

verdade prevaleceu. O nosso Governador foi eleito com uma votação histórica. E ele

nunca havia exercido mandato direto, mas tão somente o de Vice-Governador.

Lembro ainda que esta Casa renovou uma grande parcela de seus Deputados, que

novamente estarão aqui defendendo Minas Gerais. Portanto, não poderia deixar de

fazer esse relato nesta noite. Muito obrigado.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.687/2010, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a ceder, a título oneroso,

direitos creditórios originários de créditos tributários e não tributários ou integrantes

de carteiras de ativos diversos e demais créditos de propriedade do Estado. A
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Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de

Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que

apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização

Financeira, que opina pela rejeição da Emenda nº 2.

Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, na realidade não encaminharei

esse projeto. Temos de considerar que são necessários 39 parlamentares para votá-

lo, e não temos essa presença neste momento, pelo que verifiquei. Portanto, peço a

V. Exa. que, diante do número insuficiente de Deputados para a votação, encerre, de

plano, a reunião.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para

votação e, tendo em vista que há projetos que se encontram na faixa constitucional,

sobrestando as demais matérias constantes na pauta, encerra a reunião, convocando

as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 6, às 9 e às 20

horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às

14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/10/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André

Quintão - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dimas Fabiano -

Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro
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Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão -

Gustavo Corrêa - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questões de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, na parte da tarde teremos a

oportunidade de fazer uma avaliação e análise dos resultados eleitorais e os

agradecimentos de praxe. Teremos também a oportunidade de adentrar no debate

sobre a Lei Orçamentária e o Plano Plurianual de Ação Governamental, instrumentos

fundamentais desta 16ª Legislatura para que possamos aprovar um orçamento que

contemple programas importantes para o Estado de Minas Gerais. Agora, pela

manhã, quero manifestar-me sobre um importante ponto: ontem, a Cemig, nossa

companhia de energia elétrica, acertadamente anunciou o programa de prevenção

contra queda de energia elétrica no período chuvoso. Ao se aproximar esse período,

época em que Belo Horizonte, a Região Metropolitana e o Estado começam a sofrer
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graves consequências, é importante que ela se antecipe aos fatos e se previna com

reposição de energia elétrica de forma mais eficaz, rápida e eficiente. Parece-me que

esse ponto central ainda não foi resolvido pela Cemig. Teremos oportunidade de

avaliar isso com mais cautela. Falamos do alto índice de terceirização de mão de

obra dentro da empresa, o que é prejudicial não só do ponto de vista dos direitos

efetivos dos trabalhadores da Cemig, mas também sob o ponto de vista da qualidade

do serviço prestado. Com a terceirização, em nome da redução do custo da mão de

obra, precariza-se a prestação de serviços. Há uma mão de obra mais barata e

menos qualificada. Ao terceirizar serviços essenciais, como a reposição e

manutenção da rede elétrica, a empresa acaba diminuindo a qualidade dos serviços

prestados. Em que pese a Cemig tomar providências antecipadas, fazer um

planejamento anterior, na prática, o problema fundamental, que é o da terceirização,

não tem nenhuma indicação de solução por parte da empresa. Na Justiça, há uma

ação tramitando. É uma ação do Sindieletro que transcorre há mais tempo a fim de

garantir a necessidade de concurso público e efetivação dos concursados. Entretanto,

isso se arrasta ao longo do tempo. Da mesma forma, os procedimentos de redução

de custeio por parte das empresas estão fechando escritórios no interior. Isso tudo é

preocupante, logo esperamos que o planejamento prévio da Cemig para que não haja

tantos transtornos no período de chuva dê resultado. Sentimos esse problema na

pele, os comerciantes sentem na pele. Em nossa região, Contagem, a área do Bairro

Eldorado sofre muito no período chuvoso porque realmente o tempo de reposição é

muito longo. Deixamos esse registro e parabenizamos a empresa pela iniciativa

prévia, pela preocupação, mas alertamos para a importância da empresa resolver o

sério problema da terceirização de mão de obra, porque isso prejudica a qualidade do

serviço prestado e também os direitos dos trabalhadores.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, estamos vivendo esse interstício do

primeiro para o segundo turno. A imprensa nacional já fala em recesso branco na

Câmara dos Deputados em Brasília. Sugiro a V. Exa. que façamos uma reunião do

Colégio de Líderes para que possamos tratar de nossa participação nesse período.

Na próxima semana, há um feriado na terça-feira. Temos matérias importantes para

discutir, e a Casa está nessa indefinição. Já marcamos reuniões extraordinárias, mas



____________________________________________________________________________
71

as votações não estão acontecendo. Sugiro a V. Exa. que entre em contato com o

Presidente Alberto Pinto Coelho para que possamos estabelecer uma linha de ação

até o final do mês, quando acontece o 2º turno. Nossa eleição já passou, mas

sabemos que muitos se envolverão no pleito presidencial. Porém, é necessário que a

Casa continue a caminhar, que não pare. Gostaria que tivéssemos uma pauta para

que pudéssemos trabalhar. Para nós que moramos mais longe, no Norte de Minas, é

muito difícil nos deslocar e as reuniões e votações podem não ocorrer. Acredito que,

para quem mora aqui na Região Metropolitana e para quem mora mais perto, fica

bem mais fácil comparecer, mas muitos moram no Triângulo Mineiro, no Sul e no

Norte de Minas, como nós. Poderíamos, pelo menos, vislumbrar algo nesse sentido,

pois, Sr. Presidente, teremos pouquíssimo tempo para a revisão do Plano Plurianual

e para analisarmos o Orçamento do Estado. Alguns pleitos deverão constar nesse

Orçamento, principalmente os da nossa região, pois V. Exa. bem sabe que Corinto e

Curvelo são o portal do Norte de Minas e que passamos por um período de oito

meses sem chuva na região. Gostaríamos que houvesse ações importantes para

delinearmos o que fazer para o ano que vem. Temos de trabalhar nessas ações com

a base do governo e com o próprio governo, que foi reeleito, para tentarmos

transformar isso em um programa que atenda a nossa região. Há muito a ser

discutido e muito trabalho a ser feito, mas o tempo é muito curto, já que perderemos

praticamente todo o mês de outubro. Gostaríamos de saber se a Casa estabelecerá

uma pauta e se teremos de vir para votar. Temos de saber se haverá ou não votação

em um ano anormal. Para nós, seria muito importante que isso fosse estabelecido por

um acordo de líderes e por deliberação da própria Mesa Diretora. Essa é a minha

questão de ordem. Sugiro a V. Exa. que, na parte da tarde ou no mais tardar amanhã,

pela manhã, possamos reunir-nos para saber o que faremos e se vamos aderir ao

recesso branco da Câmara Federal, o que não acredito que seja uma boa medida,

pois temos um trabalho muito grande a ser feito. Gostaríamos de saber se a

Assembleia Legislativa continuará com o seu trabalho. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência acata a solicitação do Deputado Carlos Pimenta e

levará o pleito ao nosso Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, procedendo à

marcação da reunião com os Líderes para determinar essa pauta, que é fundamental
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para o mês de outubro. Encaminharei essa solicitação ao nosso Presidente, para que

a Mesa se reúna com os Líderes, a fim de tomar as decisões necessárias.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para

votação e, tendo em vista que há projetos que se encontram na faixa constitucional,

sobrestando as demais matérias constantes na pauta, encerra a reunião, convocando

as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a

ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/9/2010

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Doutor Ronaldo (substituindo o Deputado Tenente

Lúcio, por indicação da Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Délio Malheiros. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento da Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência: da 2ª Ten. PM Audiléia Maria da Silva,

do 41º Batalhão da Polícia Militar, responsável por ações preventivas no ambiente

escolar, que encaminha convite para reunião que irá tratar sobre segurança pública

no ambiente escolar bem como eleger os representantes do Conselho de Segurança

Escolar - Consesc -; e da Sra. Elaine Matozinhos, Vice-Presidente da Comissão de

Meio Ambiente e Política Urbana da Câmara Municipal de Belo Horizonte, em que

agradece o convite e justifica sua ausência à reunião da Comissão em 21/9/2010; e

de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, em 16/9/2010, do Sr.

Robson Lucas da Silva, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Defesa

Social. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra.
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Maria Teresa Lisboa, Diretora de Planos e Programas, representando o Sr. João

Antônio Fleury Teixeira, Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas; e os

Srs. Ramon Victor César, Diretor-Presidente da BHTRANS, representando o Sr.

Marcio Araujo Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Tácio Francisco Porto

Lemos, Gerente de Diretriz Viária da BHTRANS; Alexandre de Oliveira, Supervisor da

Unidade Local de Contagem, representando o Sr. Sebastião Donizete de Souza,

Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte

- Dnit -; Arthur Nasciutti Prudente, Gerente de Análise Técnico-Processual,

representando a Sra. Gina Beatriz Rende, Secretária Municipal de Regulação

Urbana; Luciano Luz Badini Martins, Promotor de Justiça e Coordenador do Centro

de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente,

Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação - Caoma -; Iran Barbosa, Vereador da

Câmara Municipal de Belo Horizonte; Ten.-Cel. PM Sebastião Olímpio Emídio Filho,

Comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário do Estado de Minas Gerais; 2º

Ten.-Cel.PM Geraldo Donizete Silva, Comandante do Batalhão de Polícia Militar

Rodoviário do Estado de Minas Gerais; Luiz Hélio Lodi, Diretor Comercial do Vila da

Serra Empreendimentos Imobiliários Ltda.; Gilmar Dias dos Santos, Presidente da

EPO Engenharia e Empreendedor do Vale do Sereno; Roberto Júdice de Mesquita,

Diretor Técnico da EPO Engenharia; Henrique Amorim Almeida, Membro do

Conselho da Associação de Proteção Ambiental do Vale do Mutuca - Associação

ProMutuca -, representando a Sra. Gisele Kimura, Presidente da Associação

ProMutuca; Ubirajara Pires Glória, Presidente da Associação dos Amigos do Bairro

Belvedere; Sinai Waisberg, Membro do Conselho da Associação dos Amigos do

Bairro Belvedere; Walmir de Castro Braga, Presidente da Associação Residencial do

Vale dos Cristais - Nascente; e Ricardo Michel Jeha, Conselheiro da Associação dos

Moradores do Bairro Belvedere, que são convidados a tomar assento à mesa. Após

tecer as considerações iniciais, a Presidência passa a palavra aos convidados, para

que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
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votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Doutor

Ronaldo e João Leite e da Deputada Maria Tereza Lara em que solicitam seja

encaminhada ao Delegado Welington Peres Barbosa, Chefe do Departamento de

Investigação, Orientação e Proteção à Família da Polícia Civil, e à Delegada Margaret

Freitas, Titular da Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher de Belo

Horizonte, cópia das notas taquigráficas da reunião desta Comissão realizada no dia

14/9/2010; e que sejam ouvidos convidados, nesta reunião, sobre a implantação de

medidas de segurança na MG-030 e BR-356, na divisa entre Belo Horizonte e Nova

Lima. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de outubro de 2010.

João Leite, Presidente - Gláucia Brandão - Maria Tereza Lara.

ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

5/10/2010

Às 9 horas, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo, membro

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina

a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião e registra a presença das Sras. Francis de Oliveira Rabelo

Coutinho, Defensora Pública do Estado de Minas Gerais; Valéria Álvares Marinho,

Coordenadora do Projeto Conviver da Cemig; Diana Patrícia Cardoso da Silva,

representante dos moradores das Torres Gêmeas; e Maria da Pena Vieira da Silva,

moradora; e do Maj. BM Alexandre Brasil, Engenheiro do Centro de Atividades

Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, representando o

Cel. BM Gilvam Almeida Sá, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do

Estado de Minas Gerais; dos Srs. Rodrigo Filgueira de Oliveira, Promotor de Justiça e

Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa

dos Direitos Humanos e de Apoio Comunitário - CAO-DH; Fábio Alves dos Santos,
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Professor no Serviço de Assistência Judiciária - SAJ - da Pontifícia Universidade

Católica de Minas Gerais; Carlos Medeiros, Secretário Municipal Adjunto de

Habitação de Belo Horizonte; e Adriano Ventura, Vereador da Câmara Municipal de

Belo Horizonte, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

esclarece que devido à presença dos convidados citados será discutida a situação

dos moradores dos prédios abandonados do Residencial San Martin, conhecidos

como Torres Gêmeas, no Bairro Santa Tereza, nesta Capital e, em seguida, tece

suas considerações sobre o assunto em tela. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Duarte Bechir - Ruy Muniz.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.379/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação de Escola Estadual Zilda Arns Neumann à escola estadual de

ensino médio do Bairro Belmont, situada no Município de Belo Horizonte.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada,

cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme

preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.379/2010 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Zilda Arns Neumann à escola estadual de ensino médio do Bairro Belmont, situada no

Município de Belo Horizonte.



____________________________________________________________________________
76

A pediatra Zilda Arns Neumann, natural do Município de Forquilhinha, Estado de

Santa Catarina, especializou-se também em saúde pública e sanitarismo e

desenvolveu relevante trabalho voltado para salvar as crianças pobres da mortalidade

infantil, da desnutrição e da violência em seu contexto familiar e comunitário.

Foi pediatra do Hospital do Câncer César Pernetta, em Curitiba; Diretora de Saúde

Materno-Infantil da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná; coordenou, em 1980, a

Campanha de Vacinação Sabin; criou a Pastoral da Criança, juntamente com o

Presidente da CNBB; fundou e coordenou a Pastoral da Pessoa Idosa.

A homenageada desenvolveu uma metodologia própria de multiplicação do

conhecimento e da solidariedade entre as famílias mais pobres. Utilizava

especialmente três instrumentos: visita domiciliar às famílias, Dias do Peso (Dia da

Celebração da Vida) e Reunião Mensal para Avaliação e Reflexão.

Recebeu prêmios nacionais e internacionais, tendo sido indicada, em 2006, para o

Prêmio Nobel da Paz. Em janeiro de 2010 faleceu em Porto Príncipe, em missão

humanitária, após proferir uma palestra para 150 pessoas.

Como forma de reconhecimento ao relevante trabalho desenvolvido por Zilda Arns

Neumann e de preservação de seu exemplo para as gerações futuras, é justa e

meritória a escolha de seu nome para o educandário situado no Bairro Belmont, em

Belo Horizonte.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.379/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.486/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação à escola estadual de ensino médio localizada na Vila de Porto

Agrário, no Município de Juvenília.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada,

cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme

preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.486/2010 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Manoel Fernandes da Silva à escola estadual de ensino médio situada na Vila de

Porto Agrário, no Município de Juvenília.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo colegiado da referida

escola, que, em reunião realizada em 2/10/2009, homologou, pela unanimidade dos

votos de seus membros, a indicação do nome Escola Estadual Manoel Fernandes da

Silva para a referida unidade de ensino.

Cabe ressaltar que o homenageado, natural do Município de Ibotirama, no Estado

da Bahia, foi um dos fundadores da Vila de Porto Agrário. Cidadão com elevado

poder de argumentação e defensor das causas comunitárias, especialmente das

educacionais, participou ativamente das reuniões promovidas na comunidade.

Acolhedor por natureza, recebia pessoas, autoridades e visitantes de forma calorosa

e humana.

Inúmeros são os benefícios que Manoel Fernandes da Silva carreou para a

população, dentre os quais destaca-se a criação, em 1985, da primeira unidade

educacional, denominada Escola Estadual da Vila de Porto Agrário, municipalizada

em 1998. Foi representante político local, atuando como grande mediador nas

questões que envolviam melhorias para a população local.

Como forma de reconhecimento ao trabalho desenvolvido, especialmente ao

incentivo na área educacional, é meritória a escolha do nome de Manoel Fernandes

da Silva para denominar o educandário situado na Vila de Porto Agrário, em

Juvenília.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.486/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Ruy Muniz, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.603/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Campo Belo Atlético Clube, com sede no Município de

Sabará.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103,

I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.603/2010 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Campo Belo Atlético Clube, com sede no Município de Sabará. Entidade civil, sem

fins lucrativos, a instituição tem como propósito principal promover e incentivar o

esporte amador especializado em todas as modalidades, especialmente o futebol.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição fomenta programas

e ações sociais e culturais.

Cabe ressaltar que a prática de atividades físicas traz benefícios individuais e

sociais, pois contribui para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a

probabilidade de aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando

os jovens são influenciados por problemas psicológicos e hábitos prejudiciais, que

geram conflitos internos capazes de desvirtuar valores e dificultar a aprendizagem, o

esporte se reveste de indiscutível importância, prestando grande contribuição ao

desenvolvimento da sociedade.

Diante dessas considerações, é meritória a intenção de se lhe conceder a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.603/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Ruy Muniz, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.623/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Brasileira de Filosofia do Direito e

Sociologia do Direito – Abrafi –, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103,

I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.623/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Brasileira de Filosofia do Direito e Sociologia do Direito – Abrafi –, com

sede no Município de Belo Horizonte. Entidade civil, sem fins lucrativos, a Abrafi tem

como propósito principal promover ações no campo da ciência e da pesquisa, com

ênfase na filosofia e na sociologia do Direito.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição procura produzir e

divulgar o conhecimento, congregar professores e pesquisadores brasileiros e

estrangeiros, promover atividades de formação e de especialização profissional e

fomentar a cooperação e o intercâmbio nacional e internacional entre entidades,

professores e pesquisadores, além de editar, publicar ou difundir trabalhos e obras.

Diante dessas considerações, é meritória a intenção de se lhe conceder a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.623/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.675/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
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De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Social Minas Locomotiva, com sede no Município de

Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.675/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Social Minas Locomotiva, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade sem

fins econômicos, fundada em 2008, que tem como finalidade primordial a realização

de ações nas áreas ligadas ao desporto.

Com esse propósito, a instituição promove a difusão do futebol americano em

nosso país, além de outras modalidades esportivas; integra os jovens por meio do

esporte; trabalha com preceitos que perpassam a assistência social, a educação, a

ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores

universais; fomenta eventos sociais, como festivais e torneios esportivos; realiza

debates, palestras, simpósios e conferências relativas a seu objeto social; cria

oportunidades para o surgimento de novas empresas no segmento esportivo e

contribui para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Assim sendo, acreditamos ser a Associação merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.675/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.694/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria dos Deputados Domingos Sávio e Inácio Franco, o projeto de lei em tela
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visa declarar de utilidade pública a Associação Cultural e Beneficente de Capoeira

Corpus Contato, com sede no Município de Luz.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.694/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural e Beneficente de Capoeira Corpus Contato, com sede no Município de Luz,

que tem como finalidade proporcionar a difusão de atividades sociais, culturais e

desportivas, principalmente da capoeira, visando à integração dos seus associados

na comunidade.

É importante lembrar que a prática de atividades físicas regular traz benefícios

individuais e sociais, pois contribui para a formação física e psíquica dos indivíduos.

Diante disso, entendemos que o trabalho desenvolvido pela entidade concorre para a

melhoria da saúde pública.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.694/2010,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 978/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder

Executivo a desenvolver ações de acompanhamento psicológico e social junto às

famílias e vítimas de acidentes naturais, calamidades e eventos de grande

proporção”.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em
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seguida, a Comissão de Segurança Pública, em sua análise de mérito, opinou pela

aprovação da matéria na forma original.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de

acompanhamento psicossocial das famílias das vítimas de acidentes naturais,

calamidades e eventos de grande proporção. O autor, em sua justificação, informa

que tanto a União quanto o Estado, ao editarem ou promulgarem diplomas legais

relacionados a atividades de defesa civil, não dispuseram sobre o assunto,

abordando somente o atendimento emergencial de caráter material.

A Comissão de Constituição e Justiça considerou que o projeto em exame encontra

amparo na Constituição do Estado, que dispõe, em seu art. 133, que a defesa civil é

dever do Estado e deve ser prestada por meio de atividades de socorro e assistência,

em casos de calamidade pública, sinistros e outros flagelos. Dispõe ainda em seu art.

193 que a assistência social será prestada pelo Estado a quem dela necessitar,

independentemente de contribuição.

Por sua vez, a Comissão de Segurança Pública, em sua análise de mérito,

ressaltou a vulnerabilidade das pessoas nas situações de calamidade, sendo

necessário que o Estado, em articulação com os Municípios, ofereça serviços de

socorro e assistência específicos.

Do ponto de vista orçamentário e financeiro, escopo desta Comissão, destacamos

que o projeto pretende apenas autorizar o desenvolvimento de ações por parte do

Poder Executivo, não acarretando, de forma direta, custos ao erário público.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 978/2007 no 1°

turno.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Lafayette de Andrada - Agostinho

Patrus Filho.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.616/ 2009
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Deputado Leonardo Moreira e visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Sião o imóvel que

especifica.

A matéria foi preliminarmente examinada pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal com a Emenda nº 1, que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.616/2009 tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer transferência de titularidade de

bem público constituído de terreno com área de 10.000m², situado no Município de

Monte Sião, ao patrimônio do referido Município.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico em

causa, prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o imóvel será destinado à

instalação do projeto de Educação em Tempo Integral e a atividades de interesse

social.

No mesmo sentido, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez

que o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de

domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem

acarretar repercussão na lei orçamentária. Encontra-se, pois, em conformidade com o

§ 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Finalizando, ressaltamos que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, que altera a redação do “caput” do art. 1º, tem como finalidade
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completar a localização do imóvel a ser doado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.616/2009, no 1°

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Inácio Franco - Agostinho

Patrus Filho.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.666/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe tem como finalidade

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição das Alagoas o imóvel

que especifica.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.666/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Conceição das Alagoas um imóvel com área de 10.000m², situado na

localidade de Olarias, nesse Município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o parágrafo único do art.

1º do projeto estabelece que o terreno será destinado ao funcionamento da Escola

Municipal Governador Valadares, para atender à demanda escolar da municipalidade.

Ademais, o art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco

anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista.

A autorização legislativa para a transferência de domínio de bem público é

exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
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financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma

estabelece que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do

Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como objetivo a alteração dos dados cadastrais do imóvel, para sua

correta identificação.

Assim sendo, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário nem implica repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.666/2009, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho Patrus Filho - Inácio

Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.036/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar nova redação ao inciso II do § 1º do art. 2º da Lei nº 15.176, de 16/6/2004, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibirité o imóvel que especifica e dá

outras providências.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Cabe agora a este órgão colegiado

analisar a proposição no âmbito de sua competência, conforme o disposto no art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.036/2009 pretende alterar o inciso II do § 1º do art. 2º da Lei

nº 15.176, de 16/6/2004, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Ibirité um imóvel com área de 550.550m², situado no local denominado Barreirinho,
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nesse Município, para a construção de unidade escolar e a regularização de domínio

de posseiros. O § 1º desse dispositivo estabelece como requisitos para a referida

regularização que o posseiro seja carente (inciso I) e que detenha a posse do imóvel

há, pelo menos, dez anos (inciso II).

Com a alteração proposta pela proposição em análise, o tempo de posse no imóvel

para a obtenção de sua titularidade passa a estar vinculado a data anterior a

1º/1/2008 e não mais a um período superior a dez anos.

Tal modificação se fez necessária porque, com o início do Programa de

Regularização Fundiária, em 1º/1/2008, pelo governo federal, com vistas à

urbanização nos moldes do Estatuto da Cidade, ficou evidenciada a necessidade de

se adequar a legislação estadual à realidade fática, alterando-se a data de posse no

imóvel, cujo corte recomendável passou a ser 1º/1/2008.

Ademais, a proposição altera os prazos para o cumprimento das destinações

previstas, prorrogando-os por quatro anos a partir da data da publicação da futura lei,

o que é decorrência natural da alteração anterior.

Cabe ressaltar que a proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o

erário nem acarretar repercussão na Lei Orçamentária, por tratar tão somente de

alterar o tempo de permanência do posseiro no imóvel, um dos requisitos para a

regularização da área.

Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320,

de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do

Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.036/2009, no 1°

turno.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Lafayette de Andrada - Agostinho

Patrus Filho.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.102/2009



____________________________________________________________________________
87

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Deputado Inácio Franco e visa autorizar

o Instituto Estadual de Florestas – IEF – a doar ao Município de Pará de Minas o

imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. Agora, vem a este órgão colegiado a fim de

receber parecer quanto à possível repercussão financeira que poderá originar,

conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 4.102/2009 de autorizar o Instituto Estadual de Florestas –

IEF – a doar ao Município de Pará de Minas imóvel constituído por área de

143.343,95m², a ser desmembrada de uma área total de 160.880m², e situado no

lugar denominado Chácara do Orsini, nesse Município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o parágrafo único do art.

1º do projeto estabelece que a referida área será destinada à criação de um parque

florestal para a preservação da biodiversidade e o desenvolvimento de projetos

culturais, o que vem ao encontro do interesse da comunidade do Município de Pará

de Minas.

A alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez que o art. 2º prevê

sua reversão ao patrimônio do IEF se, no prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa para a alienação de bem público é exigência da Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a

elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

Ressalte-se que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável – Semad –, órgão a quem compete tornar efetiva a autorização legal,
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solicitou alterações no texto original da proposição, a começar pela área a ser doada,

que se deve limitar aos 136.898,24m² cedidos ao Município em razão do termo de

autorização de uso, firmado em 22/10/2001, para a criação de um parque ecológico

municipal. Além disso, considerou que deve constar, como finalidade específica da

doação, a criação de uma unidade de conservação de proteção integral, nos termos

do art. 8º da Lei Federal nº 9.985, de 2000, que institui o Sistema Nacional de

Unidades de Conservação da Natureza, mais conhecido como Snuc. Por fim, sugeriu

que o prazo para o cumprimento da destinação prevista seja reduzido de cinco para

dois anos e que a implantação da referida unidade de conservação seja precedida de

estudos técnicos e consulta pública, conforme determina o § 2º do art. 22 da Lei

Federal nº 9.985.

Em decorrência disso, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo nº 1, com a finalidade de incorporar ao texto da proposição as sugestões

apresentadas pela Semad, de acordo com a técnica legislativa.

Por fim, cabe ressaltar que o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais

que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta

despesas para o erário e não implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.102/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Sebastião Costa, relator - Inácio Franco - Lafayette de

Andrada - Agostinho Patrus Filho.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.155/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

obrigatoriedade da realização do “teste da orelhinha” nos hospitais e maternidades da

rede pública e privada do Estado e dá outras providências.

A proposição foi preliminarmente distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
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que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente, a proposição foi analisada pela Comissão de Saúde, que opinou

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de Justiça, com a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise torna obrigatória a realização do exame de emissões

otoacústicas evocadas, conhecido como “teste da orelhinha” ou “teste do ouvidinho”,

nos recém-nascidos em maternidades ou serviços hospitalares da rede pública e

privada do Estado ou conveniada com o Sistema Único de Saúde – SUS – para o

diagnóstico de doenças auditivas.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a normal tramitação do projeto, entendendo que a matéria é

de competência concorrente entre a União e o Estado. No Estado, a Lei nº 14.312, de

2002, já trata do tema, obrigando a rede pública a realizar o teste. A Lei nº 16.280, de

2006, que instituiu a Política Estadual de Atenção à Saúde Auditiva, também versa

sobre a matéria, estabelecendo que o recém-nascido seja submetido à triagem

auditiva neonatal universal.

Não obstante, essa Comissão entendeu que o projeto inova ao estender a

determinação à rede privada. Assim, para garantir a consolidação da legislação

mineira no que tange à política pública de saúde, apresentou o Substitutivo n° 1,

inserindo o Art. 1-A à Lei n° 14.312 de 2002, para que os hospitais da rede privada

ofereçam o exame antes da alta ou indiquem à família do recém-nascido a unidade

de saúde em que possa realizá-lo.

A Comissão de Saúde aprimorou o projeto com a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1,

determinando que o exame, na rede privada, seja realizado por médico

otorrinolaringologista ou fonoaudiólogo, assim como já se encontra disposto para a

rede pública.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há impedimento à aprovação da
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matéria, porquanto não há geração de despesas para o Estado. Nesse contexto, não

se fere a Lei de Responsabilidade Fiscal. Destaque-se que o projeto não obriga a

rede privada a oferecer gratuitamente o exame de emissões otoacústicas evocadas.

Trata-se tão somente do estabelecimento de diretriz da política pública de saúde do

Estado, para que os hospitais da rede privada ofereçam a alternativa às famílias, uma

vez que, quanto antes diagnosticados problemas de audição, menores são as

chances de comprometimentos ao desenvolvimento da criança.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.155/2010, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comiss ão de Saúde.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Lafayette de Andrada - Agostinho

Patrus Filho.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.335/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em análise dispõe sobre a

obrigatoriedade de adequação de guichês a fim de viabilizar o atendimento de

pessoas portadoras de necessidades especiais que dependam de cadeira de rodas

para sua locomoção.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou. Em seguida, o projeto foi encaminhado à Comissão do

Trabalho, da Previdência e da Ação Social, que, em sua análise de mérito, opinou

pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe propõe tornar obrigatória a adequação de guichês para

atendimento a portadores de necessidades especiais que dependam de cadeira de
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rodas para locomoção.

A proposição exige a adaptação da altura de pelo menos um dos guichês de

estabelecimentos públicos e privados, de forma a possibilitar o atendimento de

pessoas que utilizam cadeira de rodas para sua locomoção. Estabelece, ainda, que a

altura do balcão não deverá ultrapassar 1,0m do piso.

O objetivo da medida, segundo a justificativa do autor, é facilitar o atendimento aos

portadores de necessidades especiais que tenham mobilidade reduzida. A justificação

apresentada ressalta que a Constituição da República, nos seus arts. 5º e 24, XIV,

assegura “o direito à igualdade e à proteção e à integração social das pessoas

portadoras de necessidades especiais”, sendo um dos fundamentos da República

Federativa do Brasil a garantia de tratamento digno a todas as pessoas. O projeto em

tela tem o intuito de complementar o disposto nas Leis Federais nos 10.048 e 10.098,

de 2000, regulamentadas pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2004, que exige o pleno

acesso das pessoas de mobilidade reduzida que utilizam cadeira de rodas para

locomoção.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a Emenda nº 1, que

apresentou. A referida emenda tem por objetivo suprimir o parágrafo único do art. 1º

do projeto, que estabelece a altura do balcão de atendimento aos portadores de

necessidades especiais, por se tratar de norma eminentemente técnica. De acordo

com a Comissão, é indicada a referência às normas técnicas da Associação Brasileira

de Normas Técnica - ABNT -, que são mais adequadas para a determinação dos

padrões que melhor atendam às necessidades das pessoas com deficiência.

A Comissão de mérito, por sua vez, ressaltou que a Lei nº 11.666, de 1994, que

estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos

edifícios de uso público, não prevê a adaptação de mobiliário destinado à recepção e

ao atendimento dessas pessoas. Dessa forma, a Comissão apresentou o Substitutivo

nº 1, que tem por objetivo transformar a proposição em norma modificativa da Lei nº

11.666, de 1994, de forma a incluir na referida norma a medida proposta.

É importante observar que o conceito de edifício de uso público abrange

estabelecimentos comerciais, órgãos públicos, agências e postos bancários, salas de
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exibição, estacionamentos, clubes e estabelecimentos de ensino, entre outros.

Portanto, o projeto de lei em análise pode acarretar pequenas reformas em órgão

públicos. Contudo, é preciso esclarecer que o art. 4º da Lei Federal nº 10.098, de

2000, estabelece que os espaços de uso público existentes e as respectivas

instalações de serviços e mobiliários urbanos devem ser adaptados, a fim de

promover ampla acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência ou com

mobilidade reduzida. Assim, vários órgãos públicos já foram adequados e os que

ainda não o fizeram têm a obrigação de atender à referida Lei Federal.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão

analisar, o projeto em tela, bem como o Substitutivo nº 1, não cria impacto nas contas

públicas do Estado, pois a obrigatoriedade de adaptação dos espaços de uso público

existentes, assim como das respectivas instalações de serviços e mobiliários

urbanos, já foi estabelecida pela Lei Federal nº 10.098, de 2000, e os órgãos públicos

estaduais que porventura ainda não tenham se adequado à referida norma terão que

fazê-lo.

Dessa forma entendemos que a medida proposta deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.335/2010 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social. Com a aprovação do Substitutivo nº 1 fica prejudicada a Emenda nº

1.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Lafayette de Andrada - Inácio

Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.360/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre a divulgação, em cada estabelecimento da rede pública de ensino, de

informações sobre a pessoa que dá nome àquele estabelecimento.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
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que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela estabelece para o Executivo a obrigação de promover a

divulgação, em cada escola da rede pública, de informações sobre a pessoa que dá

nome ao estabelecimento, seja mediante a afixação de placa ou cartaz informativo,

seja mediante a entrega de folheto e cartilha aos alunos.

De maneira simplificada, entende-se como estabelecimento público a repartição ou

o departamento mantido pelo Estado a fim de que por ele exerça as suas atividades

públicas ou execute os serviços públicos. No caso da educação, os estabelecimentos

de ensino estadual são definidos como escolas estaduais e a sua denominação pode

homenagear, nos termos da legislação vigente, alguém que tenha se dedicado à

promoção do saber.

Conforme destacou a Comissão precedente, a matéria em pauta é tratada pela Lei

n° 13.408, de 21/12/1999, que dispõe sobre a denomi nação de estabelecimento,

instituição e próprio público do Estado. Alterada pela Lei nº 16.942, de 16/8/2007, e

pela Lei nº 18.713, de 8/1/2010, o “caput” do art. 2º da norma determina que a

denominação recairá no nome de pessoa falecida que se tenha destacado por suas

notórias qualidades e por relevantes serviços prestados à coletividade ou em evento

de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras referências às tradições

históricas e culturais do Estado. O § 1º do mesmo artigo determina, ainda, que será

observada a correlação entre a destinação do estabelecimento, da instituição ou do

próprio público que se pretende denominar e a área em que se tenha destacado o

homenageado, se pessoa de projeção em âmbito local.

Apesar desse tipo de deferência ser louvável, com o passar do tempo, os

homenageados são, infelizmente, esquecidos. São válidas, pois, as iniciativas que

divulguem efetivamente o trabalho proeminente que realizaram. Dessa forma, seu

exemplo poderia inspirar de fato outras pessoas a se destacarem nos campos de

atividade a que se dediquem.

Tanto se justifica o projeto de lei em pauta que nos parece mais adequado não
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restringir o seu objeto aos estabelecimentos de ensino; em nosso entender, seu

escopo deveria abranger todos os tipos de estabelecimentos, instituições e próprios

públicos do Estado. Contudo, em razão da existência de norma legal que trata da

matéria e em respeito ao preceito de consolidação das leis preconizado pela

Legistíca, parece-nos que a melhor forma de atender o que se pretende é acrescentar

parágrafo ao art. 2º da Lei nº 13.408, de 1999, que já trata da matéria. Além disso,

acreditamos que impor a forma dessa divulgação seria uma ingerência normativa do

Poder Legislativo em matéria sujeita à exclusiva competência administrativa do Poder

Executivo. Dessa forma, somos favoráveis à proposição em tela, na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentamos.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.360/2010, na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o parágrafo 3º ao art. 2º da Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999,

que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 2º da Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, fica acrescido do

seguinte § 3º:

“Art. 2° – (...)

§ 3º – O Poder Executivo divulgará, nos estabelecimentos, instituições ou próprios

públicos cujo nome seja de pessoa, informações sobre o homenageado.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Carlin Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.701/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é do Governador do Estado e visa autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Boa Esperança o imóvel que especifica.
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A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.701/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Boa Esperança o imóvel com área de 418,75m², situado na

Avenida Floriano Peixoto, 362, Centro, nesse Município.

O Governador do Estado, na mensagem que encaminhou a proposição a esta

Casa, informou que o referido bem, incorporado ao patrimônio do Estado em 1988

por doação do Município, abriga atualmente a Policlínica Municipal. Por essa razão, o

ente federativo pretende assumir a titularidade do bem para que possa implantar

melhorias e ampliar sua capacidade operacional, o que muito beneficiará a população

local.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o parágrafo único do art.

1º do projeto estabelece que o imóvel será destinado ao funcionamento da Policlínica

Municipal de Boa Esperança; e o art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio do Estado

se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhe tiver sido dada essa destinação.

A autorização legislativa para a alienação de bem público é exigência da Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a

elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário nem

implica repercussão na lei orçamentária.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.701/2010 no 1º

turno.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Agostinho Patrus Filho - Lafayette de

Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.706/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame, do Governador do Estado, visa autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Desterro do Melo o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a sua

repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII,

“d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 4.706/2010 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Desterro do Melo um imóvel com área de 10.000m², situado nesse

Município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o parágrafo único do art.

1º do projeto estabelece que o terreno será destinado ao funcionamento de um centro

de saúde e à construção de espaço para abrigar o Programa Farmácia de Minas, com

amplos benefícios à população local, especialmente ao segmento mais carente; e o

art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos,

contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista.

A autorização legislativa para a alienação de bem público é exigência da Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode



____________________________________________________________________________
97

ser realizada com a referida autorização.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.706/2010 no 1º

turno.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Lafayette de Andrada - Inácio

Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.707/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Brumadinho o imóvel que especifica.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.707/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Brumadinho o imóvel com área de 1.251m², situado na Rua São

José do Paraopeba, s/nº, no lugar denominado Vila São José do Paraopeba, nesse

Município.

O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado por doação de particulares,

em 1961, e atualmente abriga a Escola Municipal Professora Yolandina de Melo

Silva, que atende à educação infantil e às séries iniciais do ensino fundamental. Com

a transferência pretendida, a administração municipal poderá fazer melhorias no

estabelecimento, especialmente com o objetivo de ampliar sua capacidade
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operacional.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o parágrafo único do art.

1º do projeto estabelece que o imóvel será destinado ao funcionamento de escola

municipal; e o art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de

cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido

dada essa destinação.

A autorização legislativa para a alienação de bem público é exigência da Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a

elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário nem

implica repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.707/2010 no 1º

turno.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho Patrus Filho - Inácio

Franco.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 4.718/ 2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame, do Governador do Estado, visa autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Pequi o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal. Cabe agora a este órgão colegiado

analisar a proposição no âmbito de sua competência, conforme o disposto no art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 4.718/2010 tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo transfira ao patrimônio do Município de Pequi a

titularidade de bem público constituído de terreno com área de 10.000m², situado na

localidade de Soledade de Pequi, nesse Município.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico em causa,

prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o imóvel será destinado ao

funcionamento da Escola Municipal de Soledade, atendendo a demanda da

administração municipal e beneficiando a população local, especialmente o segmento

estudantil.

Ainda em defesa do interesse coletivo, a alienação a ser realizada está revestida de

garantia, uma vez que o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio

do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de

domínio de bens públicos, além de não acarretar despesas para o erário e não ter

repercussão na Lei Orçamentária. Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do

art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.718/2010 no 1°

turno.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Agostinho Patrus Filho - Lafayette de Andrada -

Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.719/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame, do Governador do Estado, visa autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Campanário o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
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Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a sua

repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII,

“d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.719/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Campanário imóvel com área de 10.000m², situado nesse

Município.

Incorporado ao patrimônio do Estado em 1947, por doação do Município, o imóvel

abrigava a Escola Estadual Ana Duarte Guimarães, que, com a municipalização do

ensino fundamental, foi integrada à Escola Municipal Ana Barbosa e, posteriormente,

à Escola Municipal Hildebrando Cabral, o que justifica a liberação patrimonial

pretendida.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o parágrafo único do art.

1º do projeto estabelece que o imóvel será destinado ao funcionamento de escola

municipal; e o art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de

cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido

dada essa destinação.

A autorização legislativa para a alienação de bem público é exigência da Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a

elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.719/2010 no 1º

turno.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.
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Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Lafayette de Andrada - Agostinho

Patrus Filho.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.720/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame, do Governador do Estado, visa autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Paineiras o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a sua

repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII,

“d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.720/2010 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Paineiras imóvel com área de 4.500m², situado nesse

Município.

O referido imóvel foi adquirido pelo Estado, por doação de particulares, para a

construção de escola estadual. Com a municipalização do ensino fundamental, esta

passou a ser administrada pelo Município. Por essa razão, este ente federativo

pretende assumir sua titularidade, a fim de assumir plenamente os encargos de

manutenção e funcionamento da escola, o que beneficiará a população local,

especialmente o segmento estudantil.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o parágrafo único do art.

1º do projeto estabelece que o bem será destinado ao funcionamento de escola

municipal; e o art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de

cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido

dada essa destinação.

A autorização legislativa para a alienação de bem público é exigência da Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a

elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que
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a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.720/2010 no 1º

turno.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Lafayette de Andrada - Inácio

Franco.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 4.721/ 2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Brumadinho o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal. Cabe agora a este órgão colegiado

analisar a proposição no âmbito de sua competência, conforme o disposto no art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.721/2010 tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer transferência de titularidade ao

patrimônio do Município de Brumadinho de bem público constituído de terreno com

área de 1.200m², situado na Rua Francisco Jorge Diniz, s/nº, no lugar denominado

Tejuco, nesse Município.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico em causa,

prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o imóvel será destinado ao

funcionamento de escola municipal, atendendo à demanda da administração

municipal e beneficiando a população local, especialmente o segmento estudantil.

Ainda em defesa do interesse coletivo, a alienação a ser realizada está revestida de
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garantia, uma vez que o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio

do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de

domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não

acarretar repercussão na Lei Orçamentária. Encontra-se, pois, em conformidade com

o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.721/2010, no 1°

turno.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrus Filho, relator - Lafayette de Andrada - Inácio

Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.736/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Sete Lagoas o imóvel que

especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à possível

repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.736/2010 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Sete Lagoas o imóvel com área de 1.500m2, situado na Rua Honorita

Pontes, Bairro Eldorado/Lagoa dos Vagalumes, nesse Município.
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Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o parágrafo único do art.

1º do projeto estabelece que o imóvel será destinado à construção de um centro

comunitário, de acordo com a demanda da população local; e o art. 2º prevê sua

reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada essa destinação.

A autorização legislativa para a alienação de bem público é exigência da Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a

elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.736/2010, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho Patrus Filho - Inácio

Franco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.614 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.614/2010, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de São

Pedro, com sede no Município de Araxá, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.



____________________________________________________________________________
105

PROJETO DE LEI N° 4.614/2010

Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de São

Pedro, com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Grê mio Recreativo Escola de Samba

Unidos de São Pedro, com sede no Município de Araxá.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.626 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.626/2010, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que

declara de utilidade pública a Associação Cavaleiros da Cultura, com sede no

Município de Rio Novo, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.626/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cavaleiros da Cultura, com sede no

Município de Rio Novo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cavaleiros da Cultura,

com sede no Município de Rio Novo.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.627 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.627/2010, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada, que
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declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Unidos do

Córrego do Ouro – G.R.E.S. –, com sede no Município de Santos Dumont, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.627/2010

Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Unidos do

Córrego do Ouro – Gresuco –, com sede no Município de Santos Dumont.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Grê mio Recreativo e Escola de

Samba Unidos do Córrego do Ouro – Gresuco –, com sede no Município de Santos

Dumont.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.632 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.632/2010, de autoria do Deput ado Carlos Mosconi, que

declara de utilidade pública a Associação Voz Ativa Cultura Alternativa, com sede no

Município de Extrema, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.632/2010

Declara de utilidade pública a Associação Voz Ativa Cultura Alternativa, com sede

no Município de Extrema.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Voz Ativa Cultura

Alternativa, com sede no Município de Extrema.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.466 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.466/2010, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Banda de Música Lira Musical Joaquim Antônio Mariano, com

sede no Município de Conceição do Pará, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.466/2010

Declara de utilidade pública a Banda de Música Lira Musical Joaquim Antônio

Mariano, com sede no Município de Conceição do Pará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ban da de Música Lira Musical

Joaquim Antônio Mariano, com sede no Município de Conceição do Pará.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - João Leite, relator - Ana Maria Resende.

PARECER SOBRE A EMENDA N° 2 AO PROJETO DE LEI Nº 4. 413/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Interamericano de
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Desenvolvimento – BID – e dá outras providências. Preliminarmente, a Comissão de

Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

proposição com a Emenda n° 1, que corrige erro mate rial.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foi apresentada, em Plenário, a

Emenda nº 2, que vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do § 2º do

art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -, até o valor equivalente a

US$18.000.000,00, para fins de financiamento do Programa Nacional de

Desenvolvimento do Turismo-Minas Gerais – Prodetur Nacional-Minas Gerais –, que

busca o implemento da atividade turística no Estado mediante atendimento de

demandas nacionais e internacionais, nos termos do Prodetur Nacional.

A Emenda nº 2, do Deputado Padre João, pretende determinar que o contrato de

formalização da operação de crédito de que trata o art. 1º da proposição seja enviado

para esta Comissão no prazo de 30 dias a contar de sua assinatura. Tal

determinação é semelhante à Emenda n° 1 proposta ao  Projeto de Lei n° 4.489/2010,

sobre o qual esta Comissão já se pronunciou. É certo que a determinação pretende

dar maior publicidade aos termos dos contratos mencionados. Entretanto, tal medida

se restringirá à operação de crédito objeto da proposição em exame, e seria

desejável que todas as operações de crédito contratadas pelo governo mineiro

fossem remetidas a esta Comissão.

Assim, com vistas a ampliar e uniformizar a publicidade dos contratos em questão,

sugere-se que a obrigatoriedade constante da Emenda nº 2 seja incluída na Lei de

Diretrizes Orçamentárias, a fim de se dar o tratamento adequado à questão.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n° 2 ao Projeto de Lei n°

4.413/2010.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Inácio Franco - Sebastião

Costa.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 5/10/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Aécio Ferreira

da Cunha, ocorrido em 3 de outubro, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 6/10/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Duarte Bechir

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Mensagens nºs 546 e 547/2010 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs 4.916 e 4.917/2010, respectivamente), do Governador do Estado - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nº 4.918/2010 -

Requerimentos nºs 6.657 a 6.673/2010 - Comunicações: Comunicações da Comissão

de Educação e do Deputado Braulio Braz - Registro de presença - Oradores Inscritos:

Discursos da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva,

Getúlio Neiva e Paulo Guedes - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Leitura de Comunicações - Requerimento do Deputado Vanderlei

Miranda; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Questão de ordem -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento

Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho

Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dimas Fabiano - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento

- Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Maria Tereza Lara -

Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Ruy

Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 546/2010*

Belo Horizonte, 5 de outubro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e deliberação dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que dispõe sobre a habilitação sanitária de

estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte no Estado e dá outras

providências.

Trata-se de medida que visa, em última instância, disciplinar a fabricação de

produtos alimentícios nos estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte, de

forma compatível com a realidade econômica dos agricultores familiares, respeitado o

princípio da equivalência dos diferentes serviços de inspeção sanitária.

A análise técnica e a fundamentação do alcance da normatização ora proposta

foram discriminadas na anexa Exposição de Motivos do Secretário de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Tratando-se, pois, de medida de inegável interesse público, venho solicitar dessa

augusta Casa a aprovação do projeto.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
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A agricultura familiar representa em Minas Gerais um importante segmento na

produção agroindustrial de alimentos e segurança alimentar da população mineira.

Conforme dados do Censo Agropecuário 2006, elaborado pelo IBGE, a agricultura

familiar é responsável por mais de 80% da mandioca, 47% do milho, 32% do café,

48% do leite, 44% do arroz e 32% do feijão produzidos em terras mineiras.

Em pesquisa recente desenvolvida pela Empresa de Assistência Técnica e

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG -, foi diagnosticado que dos

15.000 estabelecimentos agroindustriais da agricultura familiar, apenas 6% possuem

algum tipo de habilitação sanitária.

Entre as dificuldades enfrentadas pela agroindústria familiar mineira, encontra-se a

inexistência, até o momento, de uma legislação sanitária estadual que seja específica

a esse segmento.

Neste sentido, aos estabelecimentos agroindustriais rurais de pequeno porte

aplicam-se as mesmas exigências sanitárias dos estabelecimentos de grande escala,

no que concerne ao registro, infraestrutura, equipamentos e práticas operacionais.

Trata-se desta maneira de instituir mecanismos que possam ser viáveis aos

empreendimentos de pequeno porte, sem prejuízo da qualidade sanitária.

Para inserir-se no mercado em condições de competitividade, faz-se necessário

que os estabelecimentos agroindustriais incorporem os comportamentos e técnicas

que são desejáveis numa visão do negócio, levando-se em conta que a empresa,

seja ela de grande ou pequeno porte, deve estar preparada para atender às

exigências dos clientes internos e externos.

Isso implica em garantir a disponibilidade de produtos com sanidade e qualidade

comprovadas, através da fiscalização e da inspeção sanitárias, conforme o caso,

adaptadas à sua realidade, sem perder de vista a segurança do consumidor.

Faz-se assim a qualificação da produção a partir dos empreendimentos de pequeno

porte, assegurando a inclusão dos empreendedores da agricultura familiar, sem

desprezar o atendimento à qualidade do consumidor.

A presente proposta configura iniciativa empreendedora do Executivo em propor

uma legislação estadual específica que discipline a habilitação sanitária dos

estabelecimentos agroindustriais rurais de pequeno porte, com fulcro na autorização
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legal conferida aos Estados, pela Presidência da República, por meio do dispositivo

normativo inserto no art. 2º do Decreto Federal nº 7.216, de 17 de junho de 2010,

“verbis”:

“Art. 2o - O anexo ao Decreto no 5.741, de 2006 passa a vigorar acrescido dos

seguintes artigos:

Art. 143-A - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão editar normas

específicas relativas às condições gerais das instalações, equipamentos e práticas

operacionais de estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte observados os

princípios básicos de higiene dos alimentos, tendo como objetivo a garantia da

inocuidade dos produtos de origem animal, bem como em relação ao art. 7o, incisos I,

II e III.

Parágrafo único - Entende-se por estabelecimento agroindustrial rural de pequeno

porte o estabelecimento de propriedade de agricultores familiares, de forma individual

ou coletiva, localizado no meio rural, com área útil não superior a duzentos e

cinquenta metros quadrados, destinado exclusivamente ao processamento de

produtos de origem animal, dispondo de instalações para:

I - abate ou industrialização de animais produtores de carnes;

II - processamento de pescados e seus derivados;

III - processamento de leite ou seus derivados;

IV - processamento de ovos ou seus derivados; ou

V - processamento de produtos das abelhas ou seus derivados”.

Desta feita, a presente proposta tem por finalidade disciplinar a habilitação sanitária

dos estabelecimentos agroindustriais rurais de pequeno porte de modo a

compatibilizar a aplicação dos princípios básicos de higiene e de saúde necessários à

garantia da inocuidade, identidade, qualidade, integridade dos produtos e da saúde

do consumidor com as condições gerais de instalações, equipamentos e práticas

operacionais que observem e respeitem: as diferentes escalas de produção; as

especificidades regionais dos produtos; as formas tradicionais de fabricação, que

constituem patrimônio histórico e cultural do povo mineiro; e a realidade econômica

dos agricultores familiares mineiros.

Não se cogita, portanto, o descumprimento de critérios essenciais de saúde pública
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e meio ambiente definidos no arcabouço legal que disciplina a fabricação de produtos

agroindustriais, cuidando-se apenas de se estabelecer um processo burocrático

simplificado e de definir normas técnicas passíveis de serem cumpridas por

produtores da agricultura familiar.

Em síntese, o que se pretende com a proposição em pauta e atos normativos

posteriores a serem elaborados pelos órgãos de fiscalização e inspeção competentes

é que, mesmo utilizando processo diferenciado de produção, os agricultores

familiares sejam capazes de alcançar padrões de qualidade e sanidade iguais

àqueles obtidos pelos grandes empreendimentos.

Uma vez que a Constituição Federal dispõe que saúde pública é direito de todos e

dever do Estado, é inadmissível conceber que as agroindústrias familiares de Minas

Gerais não se enquadrem em uma adequada regularização sanitária, pela eventual

impossibilidade de cumprimento às normas anteriormente editadas, que não

consideravam a realidade do fato social que pretendiam regulamentar.

Face ao exposto, Minas Gerais, no âmbito de sua competência legislativa, inova

mais uma vez, conferindo a esse segmento produtivo tão relevante, um tratamento

legal específico, justo e compatível com a sua realidade.

Gilmar Viana Rodrigues, Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento.

PROJETO DE LEI Nº 4.916/2010

Dispõe sobre a habilitação sanitária de estabelecimento agroindustrial rural de

pequeno porte no Estado e dá outras providências.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Todo estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte que produza,

beneficie, prepare, transforme, manipule, fracione, receba, embale, reembale,

acondicione, conserve, armazene, transporte ou exponha à venda produtos de origem

vegetal e animal, para fins de comercialização, será habilitado pelo órgão de controle

ou de defesa sanitária competente, nos termos desta lei e de seu regulamento.

Art. 2º - Para os fins desta lei, considera-se:

I - estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte: o estabelecimento de
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propriedade ou sob gestão do agricultor familiar, de forma individual ou coletiva,

localizado no meio rural, com área útil construída não superior a 250,00m², que

execute as ações descritas no art. 1º desta lei; e

II - agricultor familiar: aquele definido na forma da Lei Federal n° 11.326, de 24 de

julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da

Agricultura Familiar e Empreendimentos Rurais, e suas alterações.

Parágrafo único - Produtos de origem animal podem ou não ser adicionados de

produtos de origem vegetal.

Art. 3º - A disciplina de que trata esta lei relativa à habilitação sanitária dos

estabelecimentos previstos no art. 1º visa compatibilizar:

I - aplicação dos princípios básicos de higiene e de saúde necessários à garantia da

inocuidade, identidade, qualidade e integridade dos produtos e saúde do consumidor;

e

II - condições gerais de instalações, equipamentos e práticas operacionais que

observem e respeitem:

a) as diferentes escalas de produção;

b) as especificidades regionais de produtos;

c) as formas tradicionais de fabricação, que constituem patrimônio histórico e

cultural do povo mineiro; e

d) a realidade econômica dos agricultores familiares.

Art. 4º - O regulamento desta lei estabelecerá:

I - requisitos e normas operacionais para a concessão da habilitação sanitária ao

estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte;

II - critério simplificado para o exame das condições para o funcionamento dos

estabelecimentos de acordo com as exigências higiênico-sanitárias essenciais para

obtenção do título de registro, cadastro, bem como para transferência de propriedade;

III - detalhamento das ações de inspeção, fiscalização, padronização, embalagem,

cadastro, registro e relacionamento dos estabelecimentos agroindustriais rurais de

pequeno porte, bem como normas para aprovação de seus produtos, incluindo a

metodologia de controle de qualidade e sanidade dos mesmos, quando for o caso;

IV - normas complementares para venda ou fornecimento a retalho ou a granel de
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pequenas quantidades de produtos da produção primária, pelos estabelecimentos de

que trata esta lei;

V - normas específicas relativas às condições gerais das instalações, equipamentos

e práticas operacionais dos estabelecimentos de que trata esta lei, observados os

princípios básicos de higiene e sanidade, tendo como garantia a inocuidade e

qualidade dos produtos.

CAPÍTULO II

DA HABILITAÇÃO, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

Seção I

Da Habilitação Sanitária

Art. 5º - A habilitação sanitária é ato privativo dos órgãos oficiais de controle e de

defesa sanitária, atestando que o estabelecimento, para fins de execução das ações

previstas no art. 1º, atende aos princípios básicos de higiene e de saúde aplicáveis à

espécie, visando à garantia da inocuidade e qualidade dos produtos comercializados

e à saúde do consumidor.

Parágrafo único - A habilitação sanitária compreende o relacionamento, o cadastro

ou registro dos estabelecimentos e de seus produtos, e a autorização para

comercialização condicionada à prévia inspeção e à fiscalização sanitária.

Art. 6º - A habilitação sanitária do estabelecimento agroindustrial rural de pequeno

porte será por unidade, na forma em que dispuser o regulamento desta lei.

Parágrafo único - A habilitação será requerida pelo agricultor familiar responsável

pela unidade junto ao órgão oficial competente e deverá preceder ao funcionamento

do mesmo.

Art. 7º - O prazo de validade da habilitação será definido pelo órgão de controle ou

de defesa sanitária competente.

Parágrafo único - A habilitação poderá, a qualquer tempo, ser suspensa ou cassada

por decisão fundamentada do respectivo órgão de controle ou de defesa sanitária

competente.

Art. 8º - Os estabelecimentos agroindustriais rurais de pequeno porte serão

classificados como:

I - estabelecimentos de produtos de origem vegetal;
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II - estabelecimentos de produtos de origem animal, adicionados ou não de

produtos de origem vegetal;

III - estabelecimentos mistos, que processam produtos de origem animal e vegetal.

§ 1º - Para fins de habilitação, os estabelecimentos de que trata este artigo serão

considerados nas seguintes modalidades:

a) unidade individual, quando pertencer ao agricultor familiar, de forma individual;

b) unidade coletiva, quando pertencer ou estiver sob gestão de associação ou

cooperativa de agricultores familiares.

§ 2º - O estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte, considerado

unidade coletiva, deverá ser utilizado, exclusivamente, por seus associados ou

filiados.

Art. 9º - São órgãos de controle e de defesa sanitária competentes para a

expedição da habilitação sanitária de que trata esta lei:

I - em se tratando de estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte de

produtos de origem vegetal:

a) Secretaria de Estado de Saúde – SES;

b) Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos oficiais equivalentes dos Municípios;

II - em se tratando de estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte de

produtos de origem animal, adicionados ou não de produtos de origem vegetal:

a) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa;

b) Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa -, por

meio de seu órgão de defesa sanitária;

c) Secretarias ou Departamentos de Agricultura dos Municípios, por meio de órgão

com mandato ou atribuição para o exercício da defesa sanitária;

III - em se tratando de estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte que

processe produtos de origem animal e vegetal, os órgãos oficiais previstos neste

artigo, no âmbito de sua respectiva competência legal.

Parágrafo único - Os órgãos de controle e de defesa sanitária exercerão suas

atividades de forma coordenada e integrada, na forma que dispuser o regulamento

desta lei.

Seção II
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Do Estabelecimento de Produtos de Origem Vegetal

Art. 10 - O estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte de produtos de

origem vegetal, de que trata o art. 1º, sujeita-se ao controle e à fiscalização sanitária

do órgão competente, para assegurar a necessária qualidade dos produtos e que

estes não apresentem contaminantes físicos, químicos ou biológicos prejudiciais à

saúde dos consumidores.

Parágrafo único - Poderão ser inspecionados os ambientes internos e externos do

estabelecimento, bem como os seus produtos, instalações, máquinas, equipamentos,

normas e rotinas técnicas.

Art. 11 - O estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte de produtos de

origem vegetal fica obrigado a:

I - observar os padrões específicos de registro, conservação, embalagem,

rotulagem e prazo de validade dos produtos expostos à venda, armazenados ou

entregues ao consumo;

II - manter instalações e equipamentos em condições de conservar os padrões de

identidade e qualidade dos produtos e de preservar a saúde dos trabalhadores e de

terceiros, se for o caso;

III - manter rigorosas condições de higiene, observada a legislação vigente;

IV - manter pessoal qualificado para execução das ações discriminadas no art. 1º

desta lei, bem como fornecer, quando couber, equipamentos de proteção individual e

treinamento adequado, segundo a legislação vigente;

V - fornecer ao consumidor do produto as informações necessárias para sua

utilização adequada e para a preservação de sua saúde.

Parágrafo único - O estabelecimento obriga-se, quando solicitado por autoridade

sanitária, a apresentar o plano de controle de qualidade das etapas e dos processos

de produção.

Art. 12 - Os órgãos oficiais de controle sanitário, para os fins de aplicação desta lei,

obedecerão ao disposto na legislação vigente, ficando autorizados a baixar normas

complementares, se necessário.

Seção III

Do Estabelecimento de Produtos de Origem Animal, adicionados ou não de produtos
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de origem vegetal

Art. 13 - O estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte destinado ao

processamento de produtos de origem animal, adicionados ou não de produtos de

origem vegetal, disporá, de acordo com a sua destinação, de instalações para:

I - abate ou industrialização de animais produtores de carne;

II - processamento de pescados ou seus derivados;

III - processamento de leite ou seus derivados;

IV - processamento de ovos ou seus derivados, ou

V - processamento de produtos das abelhas e seus derivados.

Art. 14 - Sem prejuízo do disposto no art. 9º desta lei, os estabelecimentos

agroindustriais rurais de pequeno porte, de produtos de origem animal, adicionados

ou não de produtos de origem vegetal, serão inspecionados e fiscalizados:

I - pelos órgãos ou departamentos de defesa sanitária das Secretarias de

Agricultura dos Municípios, quando se tratar de produção destinada ao comércio

intramunicipal;

II - pelo órgão de defesa sanitária da Seapa, quando se tratar de produção

destinada a comércio intermunicipal.

III - pelo Mapa, quando se tratar de produção destinada a comércio interestadual.

§ 1º - Nos casos referidos nos incisos I e II do “caput”, os produtos dos

estabelecimentos poderão ser comercializados, em todo o território nacional,

mediante o reconhecimento oficial da equivalência dos serviços municipal, estadual e

federal de inspeção de conformidade com os preceitos legais e normas

complementares que regem o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade

Agropecuária – Suasa - e o Sistema Brasileiro de Inspeção – Sisbi.

§ 2º - O órgão estadual de defesa sanitária poderá instalar unidades especiais de

inspeção e fiscalização sanitárias dos estabelecimentos de que trata esta lei em cada

uma das mesorregiões administrativas do Estado, que terão autonomia para a análise

dos processos de registro e concessão da habilitação aos mesmos, e que

funcionarão nas sedes de suas Coordenadorias Regionais vinculadas a uma

Coordenadoria a ser instituída no Escritório Central.

Art. 15 - Ficam os órgãos oficiais de defesa sanitária autorizados a baixar normas
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complementares para especificar os casos, as situações e a forma em que será

realizado o autocontrole da produção pelos proprietários ou dirigentes de

estabelecimentos agroindustriais rurais de pequeno porte de produtos de origem

animal, adicionados ou não de produtos de origem vegetal, habilitados, bem como a

forma e o campo de atuação dos seus responsáveis técnicos.

Art. 16 - Aos estabelecimentos agroindustriais rurais de pequeno porte de produtos

de origem animal, adicionados ou não de produtos de origem vegetal, aplicam-se as

disposições da Lei nº 11.812, de 23 de janeiro de 1995, no que se refere à coleta de

amostras fiscais e de amostras de rotina.

Seção IV

Do Estabelecimento Misto

Art. 17 - O estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte misto destina-se

ao processamento de produtos de origem animal e de origem vegetal em áreas

isoladas de uma mesma edificação, desde que assegurada a impossibilidade de

contaminação cruzada.

Parágrafo único - Aplica-se ao estabelecimento misto os dispositivos desta lei e de

seu regulamento.

Art. 18 - O estabelecimento misto será habilitado, inspecionado e fiscalizado pelos

órgãos de controle e de defesa sanitária, no âmbito de suas competências legais.

Seção V

Dos Serviços de Inspeção e de Fiscalização

Art. 19 - Incumbe aos órgãos de controle e de defesa sanitária, na execução dos

serviços de inspeção e de fiscalização dos estabelecimentos de que trata esta lei:

I - analisar e aprovar as plantas de construção e reforma do estabelecimento

requerente, sendo-lhes facultado editar normas complementares que estabeleçam as

especificações mínimas exigíveis e critério simplificado para análise e aprovação das

condições gerais das instalações, equipamentos e práticas operacionais, desde que

preservadas as condições básicas de higiene e sanidade dos produtos, tendo como

objetivo a garantia da inocuidade e qualidade dos mesmos;

II - relacionar, cadastrar ou registrar os estabelecimentos e seus fornecedores, e

aprovar ou registrar, se for o caso, os produtos passíveis de serem produzidos,
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segundo a natureza e a origem da matéria-prima e dos ingredientes, das instalações,

dos equipamentos e do processo de fabricação e comercialização;

III - aprovar e expedir, no âmbito de sua competência legal, o certificado de registro

ou o alvará sanitário do estabelecimento;

IV - capacitar e treinar os inspetores e fiscais do seu corpo técnico;

V - inspecionar, reinspecionar e fiscalizar o estabelecimento, as instalações e

equipamentos, a matéria-prima, os ingredientes e os produtos elaborados;

VI - executar a ação fiscal no âmbito e nos limites de suas competências legais.

Parágrafo único - Os órgãos oficiais de controle e de defesa sanitária exercerão

suas atividades de inspeção e de fiscalização, de forma coordenada e integrada, na

forma em que dispuser o regulamento.

Art. 20 - As taxas decorrentes do registro e vistoria do estabelecimento, registro ou

alteração do rótulo do produto, alteração da razão social e da inspeção e reinspeção

sanitárias dos produtos, e a forma de seu recolhimento observarão o disposto na

legislação aplicável à espécie.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21 - O agricultor familiar proprietário ou dirigente do estabelecimento

agroindustrial rural de pequeno porte habilitado é o responsável pela qualidade dos

alimentos que produz, e se obriga a:

I - capacitar-se para a execução das atividades discriminadas no art. 1º desta lei,

por meio de participação em cursos e treinamentos sobre Boas Práticas de

Fabricação – BPF -, na especialidade de sua produção, os quais serão realizados sob

a supervisão e coordenação dos órgãos oficiais de controle ou de defesa sanitária;

II - promover ações corretivas sempre que forem detectadas falhas no processo

produtivo ou quaisquer inconformidades no produto;

III - fornecer aos órgãos de controle ou de defesa sanitária, sempre que solicitado,

dados e informações sobre os serviços, as matérias primas e as substâncias

utilizadas, os processos produtivos, as práticas de fabricação e os registros de

controle de qualidade, bem como sobre os produtos e subprodutos fabricados;

IV - assegurar livre acesso dos agentes fiscais aos estabelecimentos habilitados e
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colaborar, em tudo que estiver ao seu alcance, com os órgãos oficiais de controle ou

de defesa sanitária.

Art. 22 - De forma permanente e articulada com a Secretaria Estadual de Educação,

Secretarias Municipais de Educação, conselhos regionais de profissão e entidades

representativas dos agricultores familiares, será desenvolvido Programa de Educação

Sanitária pelos órgãos oficiais de controle e de defesa sanitária, de pesquisa e de

assistência técnica e extensão rural, visando fomentar, entre os produtores e a

sociedade, consciência crítica sobre a importância da inspeção e da fiscalização

sanitária para a saúde pública e para a garantia da segurança alimentar.

Art. 23 - Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal cabíveis, a infração às

normas estabelecidas nesta lei e seu regulamento acarretarão, isolada ou

cumulativamente, as sanções administrativas previstas na legislação aplicável à

espécie.

Art. 24 - O Poder Executivo estabelecerá regras de transição para:

I - os processos de habilitação dos estabelecimentos de que trata esta lei,

protocolizados nos órgãos de controle e de defesa sanitária competentes, antes da

entrada de vigência desta lei;

II - adequação dos estabelecimentos às regras contidas nesta lei e em seu

regulamento.

Art. 25 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

*- Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 547/2010*

Belo Horizonte, 5 de outubro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia, projeto de lei que autoriza o Estado de Minas Gerais a liquidar débitos de

precatórios judiciais, mediante a realização de acordo direto com seus credores,

conforme o disposto no inciso III do § 8º do art. 97, acrescentado ao Ato das



____________________________________________________________________________
123

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal pela Emenda

Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009.

Por entender relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar a Exposição de Motivos elaborada pelo Secretário de Estado de Fazenda.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Belo Horizonte, 8 de setembro de 2010.

Senhor Governador,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência minuta de anteprojeto de lei que

estabelece a possibilidade de acordo direto entre a Fazenda Pública Estadual e seus

credores de precatórios judiciais, bem como a compensação de precatórios com

débitos estaduais.

A proposição, que conta com a anuência da advocacia Geral do Estado - AGE, se

harmoniza com as novas disposições jurídicas trazidas pela Emenda Constitucional

nº 62, de 9 de dezembro de 2009, que mudou significativamente a forma de

pagamento dos precatórios estaduais, estabelecendo um regime geral de precatórios,

na forma do art. 100, § 6º, da CR/88 e outro regime especial de pagamento, na forma

do art. 97, do ADCT, da CR/88.

A referida Emenda Constitucional, ao estabelecer o regime especial de pagamento

de precatório, deu a opção aos Estados de realizarem a quitação dos seus débitos

judiciais pecuniários através de acordo direto com os seus credores, na forma do art.

97, § 8º, III, do ADCT da CR/88, exigindo para tanto lei própria da entidade devedora.

Do mesmo modo, a possibilidade de realização de compensações de débitos de

precatórios do Estado com créditos estaduais, nos moldes do previsto pelo artigo 100,

§§ 9º e 10, da CR/88 e artigo 97, §§ 9º e 10, do ADCT da CR/88.

Assim, considerando o requisito constitucional que se deve cumprir, bem como o

elevado alcance socioeconômico da questão, conto com o apoio de V. Exa. para as

providências complementares ao encaminhamento do anteprojeto.

Respeitosamente,

Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.
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PROJETO DE LEI Nº 4.917/2010

Autoriza o Estado de Minas Gerais a liquidar débitos de precatórios judiciais,

mediante a realização de acordo direto com seus credores, nos termos do art. 97 do

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, e dá outras

providências.

Art. 1º - O Estado de Minas Gerais, por sua administração direta e indireta, fica

autorizado a realizar acordos diretos com os seus credores de precatórios

alimentares e comuns, conforme o disposto no inciso III do § 8º do art. 97 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

§ 1º - Os acordos diretos serão efetivados pela Advocacia-Geral do Estado - AGE,

nos juízos de conciliação de precatórios dos respectivos Tribunais de onde se

originou o ofício requisitório, podendo, nesse âmbito, ser realizada compensação do

crédito do precatório com débito líquido e certo inscrito em dívida ativa constituído

contra o credor original, seu sucessor ou cessionário.

§ 2º - Resolução conjunta do Advogado-Geral do Estado, do Secretário de Estado

de Fazenda e do Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais estabelecerá os

procedimentos necessários à realização dos acordos diretos.

§ 3º - No acordo direto, não se admitirá acordo parcial do valor do precatório,

devendo o ato abranger a totalidade do respectivo crédito.

Art. 2º - Na hipótese de o credor do precatório ceder, total ou parcialmente, seus

créditos a terceiros, nos termos do § 13 do art. 100 da Constituição Federal, o

interessado deverá comunicar a ocorrência, por meio de petição protocolizada, à

entidade devedora e ao Tribunal de origem do ofício requisitório.

§ 1º - A cessão do precatório somente produzirá efeitos após a comprovação, junto

ao Tribunal, de que a entidade devedora foi cientificada de sua ocorrência, na forma

do caput, desobrigando-se o Estado, por sua administração direta ou indireta, por

pagamento de qualquer parcela feita ao titular do precatório em data anterior à

comunicação.

§ 2º - Ciente da cessão, o Tribunal de Justiça deverá descontar do precatório

original o valor do crédito cedido e criar controle de contas próprio e à margem do

precatório, em nome de cada cessionário, encaminhando à AGE os respectivos
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comprovantes.

§ 3º - A cessão ou outro ato jurídico relativo a determinado precatório não altera sua

natureza, seja ela alimentícia ou não, nem sua ordem cronológica.

Art. 3º - Além da autorização prevista no art. 1º, os precatórios poderão ser

compensados com débitos líquidos e certos, inscritos em dívida ativa até 31 de

agosto de 2010, constituídos contra o credor original, seu sucessor ou cessionário,

sem prejuízo dos recursos a serem repassados obrigatoriamente ao Tribunal de

Justiça, nos termos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição Federal e na conformidade da opção exercida por ato do Poder

Executivo, na forma do § 1º do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição Federal.

Art. 4º - Nos casos de compensação, além de restrições decorrentes da aplicação

do disposto no § 9º do art. 100 da Constituição Federal, no inciso II do § 9º do art. 97

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, e de

outras condições previstas em regulamento, será observado o seguinte:

I - o sujeito passivo do crédito do Estado, ou seu representante legal, assinará

termo de confissão de dívida e renúncia expressa e irretratável de eventuais direitos,

demandados em juízo ou na órbita administrativa, e de quitação dos precatórios

utilizados, que deverão ser anexados aos processos judiciais dos quais sejam

oriundos os precatórios, com pedido de homologação da extinção do crédito

respectivo, não podendo haver qualquer pendência judicial sobre os créditos a serem

compensados e discussão sobre a sua titularidade e valor, ou impugnação por

qualquer interessado;

II - o credor do precatório deverá efetuar o pagamento prévio dos seguintes valores,

que não serão abrangidos pela compensação:

a) parcelas inerentes aos repasses pertencentes aos municípios ou a outras

entidades públicas que não o Estado;

b) custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência devidos na forma

do inciso VII do art. 26 da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004;

IV - se o valor atualizado do crédito do Estado for igual ou superior ao valor

atualizado do precatório, deverá ser efetuado o pagamento do débito remanescente
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havido contra o credor do precatório;

V - se o valor do crédito apresentado pelo credor do precatório para a compensação

for superior ao débito que pretende liquidar, o precatório respectivo prosseguirá para

a cobrança do saldo remanescente, mantida a sua posição na ordem cronológica,

caso em que a compensação importará em renúncia pelo credor do precatório do

direito de discutir qualquer eventual diferença relativa à parte quitada e à parte do

crédito remanescente, inclusive juros; e

VI - a extinção do débito contra o credor do precatório a ser compensado só terá

efeito após a comprovação do cumprimento dos requisitos para a compensação.

Art. 5º - Na hipótese de crédito exercido contra entidade da administração indireta,

a correspondente utilização, para os fins desta lei, implicará a sub-rogação, pelo

Estado de Minas Gerais, nos deveres e nos direitos creditícios exercidos contra a

entidade devedora.

Art. 6º - Havendo recursos orçamentários suficientes, observada em todos os seus

termos a Lei de Responsabilidade Fiscal, fica o Estado de Minas Gerais autorizado a

transferir recursos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região e ao Tribunal Regional

do Trabalho da 3ª Região para manter-se em dia com seus precatórios naqueles

Tribunais, desde que sem prejuízo dos recursos a serem repassados

obrigatoriamente ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 97 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal e na conformidade

da opção a que se refere o art. 3º.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI N° 4.918/2010
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Dispõe sobre o transporte e o armazenamento temporário de resíduos sólidos

perigosos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - É vedado o ingresso, no Estado de Minas G erais, de resíduos sólidos

perigosos, bem como de resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio

ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento,

reforma, reuso, reutilização ou recuperação.

Parágrafo único - Para efeitos desta lei, consideram-se resíduos perigosos aqueles

que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade,

toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade,

apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental.

Art. 2º - O transporte e o armazenamento temporário de resíduos sólidos perigosos

depende da obtenção do Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR -, expedido

pela Fundação Estadual de Meio Ambiente.

§ 1º - O MTR conterá:

I - numeração sequencial;

II - informações sobre a origem, a caracterização e o volume dos resíduos sólidos;

III - local de destino;

IV - identificação do:

a) gerador;

b) transportador;

c) veículo;

d) destinatário.

§ 2º - O gerador, o transportador e o destinatário devem atestar, sucessivamente, a

efetivação do embarque, transporte e recebimento dos resíduos, por meio de

assinatura, carimbo, selo ou equivalente, aposto no MTR, retendo uma via para

arquivo, à disposição da fiscalização.

§ 3º - O gerador e o transportador são responsáveis pelo cumprimento da obrigação

estabelecida no “caput” deste artigo.

§ 4º - Compete ao transportador apresentar o MTR aos agentes da fiscalização

federal, estadual ou municipal, no ato das fiscalizações ou inspeções.
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§ 5º - Na hipótese da constatação de inconsistências ou irregularidades no MTR ou

nos resíduos transportados, o veículo e sua carga ficarão retidos até a regularização

dos documentos.

Art. 3º - Os geradores, os destinatários e os transportadores de resíduos industriais,

anualmente, apresentarão ao órgão ambiental competente declaração formal

contendo a quantidade de resíduo gerado, armazenado, transportado e destinado.

Parágrafo único - A declaração prevista no “caput” deste artigo estabelecerá, no

mínimo:

I - identificação do declarante;

II - discriminação dos resíduos;

III - descrição das quantidades geradas, armazenadas, transportadas ou

destinadas;

IV - tecnologia de tratamento aplicada;

V - identificação da origem ou do destino dos resíduos.

Art. 4º - Os destinatários utilizarão o Certificado de Destinação Final para atestar a

efetiva destinação dos resíduos recebidos.

§ 1º - O CDF conterá:

I - numeração sequencial;

II - identificação do gerador;

III - informações sobre a caracterização e o volume dos resíduos sólidos;

IV - tecnologia de tratamento aplicada.

§ 2º - Os destinatários apresentarão ao órgão ambiental, mensalmente, relatório de

atividades, contendo:

I - identificação dos geradores;

II - informações sobre a caracterização e o volume dos resíduos sólidos;

III - quantidades geradas, armazenadas, transportadas ou destinadas;

IV - tecnologia de tratamento aplicada;

V - identificação da origem e destino dos resíduos.

Art. 5º - Os resíduos temporariamente armazenados pelos geradores, empresas de

tratamento intermediário ou empresas de transporte serão armazenados em

consonância com as normas técnicas e precauções ambientais estabelecidas pelos
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órgãos de controle ambiental, estadual e federal.

Parágrafo único - O período de armazenamento temporário corresponderá a:

I - 120 (cento e vinte) dias para os resíduos perigosos;

II - 180 (cento e oitenta) dias para os resíduos não perigosos.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de outubro de 2010.

Wander Borges

Justificação: São considerados resíduos perigosos aqueles que, em razão de suas

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade,

patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam

significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental.

Os resíduos perigosos são gerados em muitos setores da economia, tais como

químico, agrícola, eletrônico, petroquímico, entre outros. Dessa forma, são

consequência da sociedade industrializada, refletindo nossas necessidades diárias de

produzir, empacotar, limpar, fazer a higiene pessoal, cuidar da beleza, entre outras.

A proposição em tela visa criar um instrumento capaz de monitorar e até minimizar

os riscos ao meio ambiente e à saúde pública, decorrentes da movimentação de

resíduos perigosos. Este projeto considerou as colocações e os debates proferidos

pelos convidados e participantes da audiência pública realizada pela Comissão de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no dia 26/5/2009, e visa contribuir

com o gerenciamento da atividade.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.993/2009, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.657/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Confederação Nacional da Indústria pela posse de sua

nova diretoria para o quadriênio 2010-2014. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 6.658/2010, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja formulada moção

de aplauso ao Deputado Márcio Reinaldo Dias Moreira por sua reeleição ao cargo de

Deputado Federal.
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Nº 6.659/2010, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja formulada moção

de aplauso ao Professor Antonio Augusto Junho Anastasia por sua reeleição ao cargo

de Governador do Estado.

Nº 6.660/2010, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja formulada moção

de aplauso ao Senador Eduardo Azeredo por sua eleição ao cargo de Deputado

Federal. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.661/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Cultural e Educativa de Timóteo pelos quatro

anos de sua constituição. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.662/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Wilson de Souza Lopes pelos 17 anos de sua

constituição. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 6.663/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Projeto Cidadão pelos quatro anos de sua

constituição. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.664/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado à

Superintendente da Supram Central - Metropolitana pedido de informações sobre o

processo de licenciamento ambiental das obras de implantação, melhoria e

pavimentação da rodovia municipal que liga a sede do Município de Santana do

Riacho ao Distrito de Cardeal Mota, nesse Município. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.665/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Luís Cláudio da Silva Chaves, Presidente da Seção de

Minas Gerais da OAB, pelo recebimento da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho

Desembargador Ari Rocha.

Nº 6.666/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário de Saúde de Belo

Horizonte, pelo recebimento da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho

Desembargador Ari Rocha.

Nº 6.667/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Antônio Cezar Peluso, Ministro do STF, pelo

recebimento da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho Desembargador Ari Rocha.
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Nº 6.668/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Guilherme Augusto Caputo Bastos, Ministro do TST,

pelo recebimento da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho Desembargador Ari

Rocha.

Nº 6.669/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Cláudio Renato dos Santos Costa, Presidente do

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo recebimento da Ordem do Mérito Judiciário

do Trabalho Desembargador Ari Rocha.

Nº 6.670/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da

PMMG, pelo recebimento da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho Desembargador

Ari Rocha. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 6.671/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas pedido de providências para a

regularização fundiária das unidades de conservação estaduais. (- À Comissão de

Meio Ambiente.)

Nº 6.672/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação de Moradores dos Bairros Santa Matilde,

Quarenta e Dois, Idulipê e Adjacências pelos oito anos de sua constituição. (- À

Comissão do Trabalho.)

Nº 6.673/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação dos Produtores Rurais de Sabará pelos 15 anos

de sua constituição. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Educação e

do Deputado Braulio Braz.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, cumprimenta os professores,

agentes e alunos da Escola Municipal Glória Marques Diniz, de Contagem. Parabéns

a vocês, tenham uma boa estada nesta Assembleia, que é a Casa do povo.

Oradores Inscritos
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O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Cumprimento o Deputado Doutor Viana,

Presidente desta reunião; a Deputada Gláucia Brandão, que aqui representa a

bancada feminina; o Deputado Carlin Moura, companheiro de bancada; o Deputado

Paulo Guedes; demais parlamentares desta Casa, em especial o Deputado João

Leite, Presidente da Comissão de Segurança Pública.

Neste momento, após as eleições, gostaria de fazer alguns agradecimentos.

Inicialmente, agradeço a Deus por ter abençoado o nosso trabalho e a nossa luta pela

reeleição para a 17ª Legislatura. Cumprimento, ainda, todas as pessoas que nos

apoiaram em Betim, onde moro, na RMBH, no Centro-Oeste, nas quatro cidades do

Sul e em mais 440 outras cidades. Agradeço, ainda, à Prefeita de Betim, Maria do

Carmo, minha irmã; ao Vice-Prefeito Alex Amaral; ao Prefeito de Boa Esperança, Jair;

e a inúmeros Vereadores e lideranças populares de movimentos sociais que nos

apoiaram, pois confiam em nosso trabalho e desejam a continuação dele.

Não poderia deixar de mencionar os militantes, os evangélicos, os cristãos da

Renovação Carismática Católica e todas as pessoas que nos apoiaram nesse

momento árduo, porém gratificante, das eleições.

Sobre a nossa bancada feminina, tenho pontuado o compromisso de representar a

mulher mineira, o que desejo continuar fazendo. Neste momento, precisamos parar

para uma reflexão. Esta legislatura conta com cinco Deputadas, e a próxima terá só

quatro. Diante desse fato, perguntaram-me se irei desanimar ou desistir de fazer esse

debate, e eu lhes digo que de forma alguma, já que isso só aumenta o nosso

compromisso de continuar alimentando esse debate e incentivando as mulheres a

verdadeiramente ocupar os espaços do poder. No Brasil, nós somos 52% da

população.

Agora que temos a chance de eleger a primeira mulher Presidente, precisamos

ainda mais levar adiante esse debate. Não se trata de qualquer mulher, mas uma

mulher que defende a vida para todos, especialmente para os excluídos, e que

prioriza a educação.

Na próxima legislatura, queremos convidar as companheiras Deputadas a fazer um

trabalho coletivo da bancada feminina, incentivando as mulheres e apoiando os
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conselhos de direitos da mulher, municipal e estadual, assim como as iniciativas que

gerem renda e possibilitem a profissionalização das mulheres. O nosso debate será

em prol da organização das mulheres, para que elas possam candidatar-se e ser

eleitas Vereadoras em 2012.

Além disso, queremos mencionar o desejo de continuar lutando para construirmos

em Minas Gerais e no Brasil, mas sobretudo no nosso Estado, a cultura da paz e o

combate à violência. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia fez um

diagnóstico em todo o Estado de Minas Gerais, o que certamente contribuirá para que

o próximo governo tome decisões que estabeleçam a cultura da paz. O combate à

violência, ao “crack” e a outras drogas tem de ser feito pelas três esferas do poder,

mas com efetiva participação da sociedade civil, porque a situação não pode

continuar como está. Para isso, o governo federal também tomou algumas iniciativas

propondo um projeto de combate ao tráfico, que efetivamente precisa chegar a todos

os Estados brasileiros.

Esta é a Casa da democracia, aberta à participação popular e ao debate; por isso

espero que ela continue promovendo a construção dessa cultura da paz. Que todos

os que têm esse compromisso sejam chamados a continuar esse debate.

Também quero publicamente mencionar o nosso compromisso de apoio às

Prefeitas Maria do Carmo e Marília Campos, de Betim e Contagem, respectivamente,

para levarmos o metrô do Barreiro até Betim. Aliás, esse é o grande anseio da

sociedade betinense, como da população de Contagem e Belo Horizonte. O metrô,

com certeza, trará mais qualidade de vida para as trabalhadoras e os trabalhadores

que precisam do transporte coletivo nessa região. Todas as áreas de interesse,

dentro da Região Metropolitana de Belo Horizonte, não são apenas municipais, mas

também metropolitanas.

Também queremos discutir com profundidade políticas públicas que garantam

saúde e educação de qualidade e de tempo integral, porque somente dessa maneira

afastaremos nossas crianças e jovens da droga, do tráfico e da violência.

Cumprimentamos todos os Deputados que estavam aqui conosco e foram eleitos

Deputados Federais, todos os reeleitos e também os que não se reelegeram em um

primeiro momento, mas que continuarão, cada um dentro de sua área de atuação, um
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trabalho de luta em defesa dos interesses do povo mineiro.

Cada vez mais é preciso fortalecer o Parlamento em Minas Gerais e no Brasil, para

que a democracia seja aperfeiçoada, e avançar da democracia representativa para a

direta e participativa. Esta Casa realmente tem contribuído para isso em âmbito

nacional e tem sido reconhecida como espaço de democracia e participação. Durante

este ano, vários sindicatos estiveram aqui reivindicando e questionando, e não

podemos retroagir de forma alguma. É preciso que esse espaço continue aberto. É

necessário avaliar os aspectos positivos obtidos durante este ano para que a próxima

legislatura seja aperfeiçoada. Desejamos que, ao escolhermos os Deputados para

ocuparem cada posição, seja na Mesa, seja na Presidência de comissão, eles sejam

escolhidos não apenas de acordo com o Regimento, pelo tamanho da bancada, mas

também de acordo com o perfil de cada um, para que, de fato, respeitem a população

que nos elegeu e os recursos públicos. Mais uma vez frisamos que nós, mulheres,

precisamos ocupar nosso espaço realmente. Não é possível que 52% da população

se coloque como marginalizada e deixe de discutir com profundidade as causas que

muitas vezes nos têm afastado dos espaços do poder, sobretudo os políticos e

eletivos. Somente as cotas não são suficientes para que as mulheres em Minas

Gerais e no Brasil deem sua contribuição. Como sempre tenho dito, desejo que as

mulheres, ao lado dos companheiros homens, aprofundem essa discussão e

descubram as verdadeiras causas por que podem contribuir, mas não têm ocupado

este espaço, por que têm-se afastado. Para a Câmara Federal, elegemos apenas

uma Deputada Federal, a Jô Moraes, do PCdoB, que já foi nossa companheira nesta

Casa. Certamente sua responsabilidade cresceu muito, pois, sozinha, por Minas, terá

de responder pela bancada feminina.

Encerrando, gostaria de reafirmar nosso compromisso de representar a mulher

mineira, mas também apoiar políticas públicas sociais, como saúde, educação de

qualidade, esporte, cultura e lazer, que são instrumentos de construção de uma vida

digna, sobretudo para crianças e jovens. Com o Fundeb, do governo federal, haverá

recursos para as creches, para investir na educação infantil. Queremos participar

efetivamente dos debates, juntamente com os Prefeitos de nossos Municípios, e

contribuir. Pensando bem, 37.442 em votos é um número bastante significativo para
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representarmos nosso dever, obrigação e compromisso com o povo mineiro, não

apenas com os que nos elegeram, mas com toda a sociedade mineira. A nossa

Bancada do PT forma bloco com o PCdoB - o Deputado Carlin Moura está ali. Isso é

um indicativo. Certamente, continuaremos como bancada de Oposição ao

Governador eleito, porque é uma questão de projeto. Mas faremos oposição

responsável, propositiva, que quer abrir espaço para que a sociedade faça suas

reivindicações. Votaremos favoravelmente aos projetos que forem bons para o povo

mineiro e criaremos condições para aperfeiçoá-los, sobretudo ouvindo os segmentos,

a sociedade civil organizada, as associações, os sindicatos e cada uma das

categorias de profissionais que estiverem nesta Casa fazendo suas reivindicações.

Mais uma vez, agradeço a Deus a oportunidade de estar novamente na Assembleia e

a toda a assessoria desta Casa, que, de forma brilhante e com competência técnica,

contribui para cumprirmos nossa função parlamentar. De fato, a maioria dos

parlamentares é composta por homens, mas, na assessoria, a maioria é por

mulheres. Isso nos honra. Agradecemos publicamente tanto aos companheiros como

às companheiras profissionais desta Casa. Contamos com a participação e a

colaboração de vocês. Também publicamente agradecemos todo o apoio que

recebemos da nossa assessoria e da assessoria do PT. Hoje, durante entrevista na

TV Assembleia, falei sobre a importância desse canal de comunicação para Minas

Gerais. Agradeço a todos os seus profissionais. Que a TV Assembleia continue

cumprindo sua função social de informar e de divulgar as notícias de forma não

tendenciosa, fazendo com que o povo mineiro tome decisões segundo suas

reflexões. O nosso compromisso é reafirmar que, na próxima legislatura,

cumpriremos a nossa função de parlamentar participando de forma mais ativa das

reivindicações, sobretudo da sociedade civil organizada. Muito obrigada.

* - Sem revisão da oradora.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,

caríssimos Deputados, caríssimas Deputadas, valorosos servidores do Plenário e da

TV Assembleia, amigos e amigas de Minas Gerais. Subo a esta tribuna na tarde de

hoje com o coração feliz e agradecido. Feliz por estar novamente no convívio de
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todos nesta Casa parlamentar, exemplo de Minas para o Brasil; honrado e agradecido

ao meu querido povo de Sul de Minas e de todo o Estado, que mais uma vez confiou

a este Deputado uma expressiva votação. Agradeço especialmente a Deus a

oportunidade de ter tido uma campanha política proveitosa. Este é o nosso terceiro

mandato, em que prestamos conta ao povo mineiro. Com certeza, estamos jubilosos

por conseguir a confiança de 90.538 mineiros, sufragando o nosso nome para o

quarto mandato. Meus senhores e minhas senhoras, tenho a honra de representar o

meu Sul de Minas, tornado-me o Deputado mais votado da região sul-mineira, a

quem agradeço o voto de confiança. Agradeço a Deus esta oportunidade e as

bênçãos concedidas durante a nossa caminhada; e, na pessoa da incansável

companheira de todos os momentos de caminhada - minha querida Dalvinha -, a

minha família e a meus amados filhos, Lucas e Felipe. Também quero homenagear o

Felipe por estar hoje colando grau como bacharel em Direito, ou seja, trazendo esta

felicidade para o seu querido pai. Meus filhos foram importantíssimos na nossa

caminhada, buscando sempre levar nosso nome para os Municípios onde se

encontrava a nossa base eleitoral.

De forma muito generosa, agradeço a todos os amigos, aos sindicatos, às

associações, às igrejas, às famílias, às prefeituras, às câmaras e às escolas, que nos

receberam para ouvirem a nossa mensagem de otimismo e principalmente de

vontade de seguir os caminhos que sempre trilhamos neste Parlamento.

Nesta pedra angular - família e amigos - vejo confiança. Certamente voltamos com

muito ânimo para garantir, em primeiro lugar, o nosso trabalho e a nossa dedicação.

Estamos sempre atentos aos interesses da nossa região.

Senhores e senhoras, para mim, a minha família e os meus valorosos servidores de

gabinete a nossa trajetória política - aliás, agradeço a todos pelo grande empenho

com que se conduziu o nosso trabalho parlamentar e por essa nossa vitoriosa

campanha. Quero destacar que, quando viemos para cá, chegamos com 25 mil votos

dos mineiros; na segunda eleição, 57 mil; na terceira, 78 mil; e nesta última, 90.538.

Se temos a vitória, devemos reparti-la com todos que caminharam conosco durante

esses quatro anos, abrindo uma nova cortina de esperança para outros novos quatro

anos em que certamente trabalharemos muito.
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Fico bastante feliz por ter podido dedicar-me à campanha vitoriosa do nosso

Governador Anastasia, a quem parabenizo pelo trabalho, que é modelo de gestão

pública, ao lado do grande amigo Presidente Alberto Pinto Coelho - aliás, faço

questão de saudá-lo e cumprimentá-lo como nosso Vice-Governador -, cuja

candidatura saiu deste Plenário com apoio maciço de todos os parlamentares,

consequentemente referendada nas urnas pelo povo mineiro, que o sufragou como

nosso Vice-Governador.

Nesta esteira de grandes pessoas e personagens que garantem o equilíbrio e a

ética da política mineira, contamos com dois importantes pilares que também serão

as vozes de Minas Gerais no Senado da República. De um lado, a figura experiente e

ímpar, que, sem dúvida nenhuma, é a de um grande estadista nacional, o nosso

Governador e Senador Aécio Neves. Com a confiabilidade de todo o povo mineiro,

ele irá fazer com que o Senado da República tenha Minas Gerais presente nas

decisões da República Federativa do Brasil. De outro - por que não dizer -, essa

figura ímpar, honrada e digna de Itamar Franco - ex-Presidente da República, ex-

Senador e ex-Governador de Minas - que empresta agora a sua inteligência e

honradez para conduzir, ao lado de Aécio Neves, os destinos de Minas Gerais junto

ao Senado Federal.

Vejo, neste momento, quão importantes são as pessoas que participaram e têm

participação efetiva, já que elas construirão e conduzirão os destinos de Minas na

Câmara Federal, no Senado e nesta Assembleia. Amigas e amigos, a política é um

verdadeiro aprendizado. Quero manifestar minha enorme satisfação com o resultado

das urnas em tantos Municípios que me escolheram para ser seu representante, para

ser uma voz incisiva nas ações de Minas Gerais, nas ações da Assembleia

Legislativa. Cumprimento todos que me escolheram; cumprimento a minha querida

Ouro Fino por ter-me dado uma votação expressiva. Lá obtive quase 9 mil votos e me

tornei o Deputado majoritário do meu chão sagrado, da minha terra natal.

A responsabilidade, senhoras e senhores, é importante neste quarto mandato. Por

longos anos, dirigi a Comissão de Constituição e Justiça desta Casa Legislativa. Com

certeza, não terei preocupação em continuar trabalhando para nossa região, para

todas as cidades que me elegeram com votação extraordinária nesse processo
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eleitoral, com o mesmo afinco e dedicação. Quero renovar minhas forças, minha

esperança e meus ideais, por meio do nosso Governador, do nosso Vice-Governador

e também dos projetos que buscaremos para Minas e para nossa região, com a

mesma disposição, determinação e denodo. Neste momento, dirijo-me a todo o povo

mineiro, aos 90.538 mineiros e mineiras para agradecer, penhoradamente, a

confiança pela continuação do trabalho que estamos fazendo e que iremos fazer no

quarto mandato. Volto a dizer: trabalharemos para a nossa região e para todo o

Estado.

Devo dizer ainda, Deputado Doutor Viana, que o Sul de Minas marcou presença na

campanha do nosso Governador Anastasia, dos nossos Senadores e também dos

Deputados Federais e Estaduais. A representatividade de nossa região se fortalece

pelos novos Deputados, a quem quero dar boas-vindas para trabalharmos

incansavelmente nos grandes projetos, nos grandes pleitos, atendendo às

reivindicações de nossos Municípios. Minas dá o exemplo pela maturidade e, acima

de tudo, pelo seu dever histórico, pelas tradições de Tancredo Neves, pelos princípios

de honradez e de dignidade que Juscelino Kubitschek tanto ensinou e pregou. Temos

muito o que fazer; há muito trabalho a ser feito.

Neste momento, impossibilitado de abraçar todos, por meio da TV Assembleia

deixo esta mensagem de reconhecimento, gratidão e agradecimento pela confiança

em mim depositada. Coloco meu gabinete e nossos servidores ao inteiro dispor dos

Municípios que me elegeram. O Sul de Minas está coeso, agora muito mais, pois

tenho consciência da grandeza da minha responsabilidade, já que sou o Deputado

mais votado de minha região.

Quero convocar todos os Deputados votados na nossa região para fazermos uma

corrente de trabalho, uma verdadeira legião de defensores de todo o Sul de Minas

para os projetos de que trataremos neste Plenário, buscando recursos junto ao

governo do Estado, com a bancada federal e os dois Senadores, fortalecendo o

desenvolvimento de todo o Estado e da região Sul mineira. Esse é um momento

importante de gratidão. Nesta hora importante para todos que retornam, com força e

vontade para cumprir o seu mandato, quero parabenizar e dar boas-vindas a todos.

Os que não retornaram tiveram a dignidade pelo trabalho e a honradez pela



____________________________________________________________________________
139

dedicação no cumprimento de cada mandato, com espírito voltado para os interesses

públicos do Estado e de nossa gente. Quero convocar todos aqueles que, imbuídos

desse propósito, partem da nossa Assembleia para a Câmara Federal, em uma

convivência de longos anos. Desejo-lhes que levem em sua bagagem a experiência

extraordinária que tivemos aqui, garantindo os interesses de Minas em primeiro

plano.

Meus amigos, vamos viver este momento do governo austero, competente e

responsável, ao lado desse grande homem, nosso Presidente Alberto Pinto Coelho,

que será pedra fundamental no governo Anastasia, com os nossos Senadores e

Deputados eleitos e reeleitos. Encerro homenageando a nossa Assembleia

Legislativa, todos os Deputados, os servidores em geral e os dos gabinetes e todos

que acompanharam com muita atenção esse último pleito e com esperança para os

novos projetos. Que Deus nos abençoe e que façamos do nosso mandato um

apostolado de trabalho e referência pela ética, pela transparência e pela vontade de

servir ao povo mineiro. Obrigado, meu Sul de Minas! Obrigado, Minas Gerais!

Obrigado por confiarem em mim mais uma vez, por meio dessa expressiva votação

de 90.538 votos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, povo mineiro,

é a primeira vez que ocupo a tribuna após as eleições. Quero agradecer a todos os

companheiros das cidades em que trabalhamos e ao povo da minha terra adotiva

Teófilo Otôni pela expressiva votação. Pela segunda vez, fui o mais votado da história

da cidade. Nesse momento em que parece que a sociedade está anestesiada em

relação ao segundo turno das eleições presidenciais, quero lembrar algumas

ponderações que fiz há cerca de três meses, quando se iniciava a campanha

eleitoral. Eu me preocupava com o fato de que os programas de governo da Marina,

do José Serra e da Dilma não apresentavam alguma coisa mais clara em relação ao

futuro do País. Não diziam como iriam resolver o problema dos apagões elétricos,

aeroportuário, rodoviário e ferroviário. Naquela oportunidade, eu dizia que o Brasil

estava condenado a não crescer mais que 3%, sob pena de fazer parar toda a

máquina da infraestrutura brasileira. O primeiro turno se esgotou e esses assuntos
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não foram feridos na medida correta. Até agora não se sabe quem tem a proposta

que poderá resolver o problema da probabilidade de crescimento para o nosso País.

O candidato Serra tem apresentado algumas sugestões, mas o vejo ainda tímido,

sem propor, de forma clara, uma solução para os problemas do Brasil, em função

desse terror e desse temor que se tem de falar em privatização e em parceira público-

privada. Quando eu participava do governo Collor, o então Presidente me colocou a

par da falta de poupança interna no Brasil e de recursos financeiros suficientes e

disponíveis para tocar adiante os grandes projetos de desenvolvimento do País. O

Presidente falou-me também do grande problema portuário que tínhamos. Ora, esses

problemas foram-se agigantando, ampliando-se. Enquanto se injetam 1.500.000

novos carros em nossas estradas, não se constroem ferrovias, não se expandem

hidrovias. Invertendo-se a prioridade, o trabalho que deveria ser feito nos portos - a

dragagem e a ampliação dos portos - vai de forma lenta, enquanto se faz uma grande

propaganda da retomada do investimento na construção de navios.

Então, tenho uma preocupação com o brasileiro neste momento, ao retornarmos

das eleições, porque a campanha presidencial ainda não tocou nesses assuntos de

forma profunda. Minas Gerais e nós, Deputados de todos os partidos, preocupamo-

nos com vários assuntos, entre eles com o grande drama dos aposentados

brasileiros: o fator previdenciário. Mas, até agora, nenhum dos candidatos se

manifestou sobre o fator previdenciário, que está matando de fome e de falta de

remédio os velhinhos do Brasil, pessoas que contribuíram com 10 salários mínimos e

que hoje recebem, da Previdência Social, 2,5 salários mínimos. Ou seja, os assuntos

graves que afetam a nossa nação ainda não foram tratados. Espero que no 2o turno o

debate seja ampliado, com temas iguais, e que, de um lado, a D. Dilma tenha a

coragem de revelar os rombos do PAC e os mensalões, contando toda a história; de

outro, que o Serra tenha a coragem de dizer o que vai de fato fazer. Na verdade, até

agora só vimos discussões e prosopopeias a respeito de temas genéricos, sem

aprofundamento de nenhum dos assuntos. Mas queremos saber, o povo brasileiro

precisa saber dessas propostas. O voto em Marina não foi para Marina, mas pela

convicção de que não se podia decidir, no 1o turno, a eleição presidencial; foi pela

crença de que seriam necessários mais debates, conversas e exposições de
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programas, para que o povo não escolhesse às cegas o futuro Presidente do Brasil.

Estamos em um momento importantíssimo da vida brasileira, e penso que é

responsabilidade deste Deputado, que sempre usou a tribuna desta Assembleia para

cuidar de temas estaduais e nacionais, advertir o povo brasileiro, para que preste

mais atenção no que vai acontecer no 2o turno. Que se iniciem, de imediato, os

debates e que a imprensa brasileira ajude o povo a saber o que de fato está

acontecendo, bem como o que vai acontecer. Ao longo da campanha, em todas as

cidades que visitei, disse, em todos os meus pronunciamentos, que o bom político

não é aquele que cuida apenas de resolver problemas de esgoto e calçamento de

ruas ou de construir um matadouro ou uma creche; o bom político é aquele que se

preocupa com os nossos filhos e com os filhos dos nossos filhos. Assim, qual é o

futuro que José Serra e Dilma podem oferecer aos brasileiros em 2011, se corremos

o risco de não crescer, de não ampliar o emprego e de não desenvolver o País?

Anteontem vimos o Banco Central tomar medidas para ampliar o IOF de 2% para 4%,

duplicando o dinheiro do caixa do Tesouro. Ao longo de 12 meses, com esses 4%,

mais os 2% cobrados do lote dos investimentos estrangeiros na Bolsa brasileira,

ampliarão mais de R$12.000.000.000,00 no cofre do Tesouro. E isso representa, de

uma pancadinha apenas, todo o volume de dinheiro que se aplica no Bolsa-Família

no Brasil. Os economistas, os que estudam e se preparam para discutir o Brasil,

sabem muito bem que isso não representa nada. O Brasil paga taxas superiores a

11% ao capital estrangeiro, enquanto as bolsas dos países evoluídos pagam 2% ou

2,5%. Essa diferença é muito grande. Não se combaterá a queda do dólar, não se

estimulará a exportação brasileira trabalhando dessa maneira, com essa visão

caolha. Um olho apenas não resolve, talvez precisemos de um personagem mítico

que tenha três olhos para, de fato, enxergar o que acontece no Brasil.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, vejo neste instante a necessidade de os políticos

mineiros e brasileiros começarem a vir à tribuna para discutir e tentar esclarecer o

povo brasileiro sobre a necessidade de pressionar até mesmo a imprensa, a fim de

que esses assuntos venham à baila de forma clara e objetiva.

Estou convencido de que até agora nenhum dos presidenciáveis, nem Serra nem

Dilma, expuseram de forma clara suas plataformas de trabalho para o Brasil. Um
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mostra seu passado de realizador como competente Prefeito, Governador e Ministro,

a outra, a candidata Dilma, usa a herança de Lula como possibilidade de crescimento.

Sabemos que o País está numa grande armadilha. Montou-se uma bomba-relógio no

Brasil que explodirá em 2011, pois faltará energia elétrica, ferrovia, hidrovia, rodovia,

porto e aeroporto. Como crescer em um país sem estrutura? No PAC que empacou?

Lançaram o PAC II, mas o PAC I não está nem na metade da sua realização.

Continuarão usando essa sigla esquisita e estranha, que pode ser tanto Programa de

Aceleração de Crescimento quanto programa de aceleração da corrupção?

Continuaremos nesse engodo de siglas e imagens? O Brasil realmente discute seu

futuro? Os presidenciáveis estão cumprindo suas obrigações e mostrando ao povo o

que e como querem fazer deste país? Acho que não. Está na hora de termos um

pouco mais de coragem. Caros Deputados, perguntem ao povo mineiro e brasileiro se

alguém citou o fator previdenciário, se algum deles falou em acabar com esse fator.

Esse é o anseio de milhões de brasileiros aposentados que foram roubados,

assacados dos seus direitos, pois pagaram para se aposentarem com 10 salários,

mas recebem dois salários e meio. Será que o Brasil continuará sendo enganado? Vi

uma propaganda interessante no jornal “Folha de S.Paulo” a qual mostra um homem

muito competente. Aparece devagarzinho uma imagem do cidadão que reduziu a

inflação galopante, que fez o progresso da Alemanha e depois se transformou

naquele que conhecemos como Hitler, o assassino de 6 milhões de judeus. Será que

compreendemos essas coisas? Será que iremos novamente no segundo turno às

cegas, sem saber realmente o que pensam os candidatos à Presidência da

República? Será que, de fato, estamos enxergando o caminho? Será que o povo

desconfiou e despejou os votos na Marina querendo saber mais alguma coisa? É

sintomático. Hoje estive na barbearia para cortar meu cabelo, onde sete pessoas

trabalhavam e todas elas votaram na Marina querendo saber mais alguma coisa

daquilo que propõem os presidenciáveis. Tenho certeza de que os 1.353.000

eleitores de Tiririca não queriam votar nele, mas mostrar aos brasileiros que não

aceitam candidato de titica.

Estamos a cada dia e a cada instante caminhando para enfraquecer a democracia

brasileira. É preciso agora, senhoras e senhores, ter coragem, coragem para falar
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todas as verdades, tanto de um lado quanto do outro. Eleição é para isso. Elegemos

os nossos representantes. Eleição de Deputado é a mais incrível. Há 60 dias, nove

entre dez belo-horizontinos não se lembravam do nome do Deputado em quem

haviam votado na última eleição. No interior, sete entre dez brasileiros também não

se lembravam. Votou-se de forma irresponsável, inconsequente, elegendo-se gente

pela estrutura de campanha, pela capacidade de comunicação e pelo volume de

dinheiro. Todo mundo sabe muito bem que é muito mais fácil eleger um jogador de

futebol, um Presidente de clube, um cantor ou um palhaço para Deputado do que

eleger um homem sério. Depois o povo se queixa de que as leis são ruins e de que o

Presidente da República está errando. Mas por que o Presidente erra? Porque as leis

são ruins. O governador erra por quê? Porque as leis são ruins. E nós,

parlamentares, o que estamos fazendo dos nossos mandatos? Temos de nos

preocupar em defender a classe política, pois a maioria é boa, é dedicada, é

vinculada a regiões e cidades importantes do interior de Minas, a maioria quer o bem

do Brasil, a maioria trabalha com amor, com o coração, mas existe uma minoria que

emporcalha a classe política.

Como Deputado Federal que fui, não aceito ser comparado com o Tiririca. Não

aceito. Não aceito ser comparado com jogador de futebol, não aceito ser comparado

com Presidente de time de futebol, com locutor esportivo, com profissionais da

política, que compraram votos para ganhar imunidade parlamentar. Não aceito. Não

aceito pessoas que gastam R$6.000.000,00, R$8.000.000,00, R$10.000.000,00 ou

R$16.000.000,00 para serem eleitos Deputado e ganhar R$488.000,00 ao longo de

quatro anos. Não aceito. Perdoem-me pelo desabafo, mas não aceito. Continuo não

aceitando. Esse não é o Brasil que queremos. A eleição presidencial está aí. É

preciso que os candidatos à Presidente revelem o que pensam. O Brasil não

perdoará essa geração se ela não reagir para fazer a transformação necessária.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, público

presente, mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia, boa tarde. Inicio o
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meu pronunciamento, Sr. Presidente, primeiramente para discordar do companheiro

Getúlio Neiva que, ao usar a tribuna, falou sobre as suas convicções a respeito do

Brasil. Quero discordar profundamente do nobre colega até porque estamos, de fato,

vivendo o Brasil que queremos, um País que, nos últimos sete anos, entrou nos

trilhos, um Brasil que deu oportunidade a brasileiros que nunca a tiveram nos

governos passados, principalmente na era FHC, que deve ser esquecida, pois foi a

pior fase da política nacional.

Então viemos aqui para dizer que estamos orgulhosos com o atual momento que o

Brasil vive, com o atual governo do País. Queremos aqui parabenizar o Presidente

Lula, esse retirante da seca nordestina que hoje nos orgulha por ser o melhor

Presidente da história do Brasil. Ele foi o homem que tirou o País do lamaçal da

corrupção, da pobreza, da miséria. As pessoas têm de relembrar como era o Brasil

antes do Lula e comparar como ficou depois. O Presidente Lula provocou no Brasil

uma revolução social, um choque social: tiramos 30 milhões de pessoas da linha da

pobreza, tiramos o Brasil do apagão - até me causou estranheza ouvir meu colega

falar do setor elétrico uma vez que, em Minas, no passado, não podia acontecer um

relâmpago que faltava energia no Estado inteiro. Dilma tirou o Brasil do apagão. Ela e

Lula criaram o Luz para Todos, que hoje dá dignidade às pessoas que vivem na zona

rural e que jamais sonhavam ter energia elétrica em suas propriedades. Atualmente

ela chega de graça para milhões de brasileiros, nos lugares mais difíceis, como em

Chapada Gaúcha, em Vão dos Buracos e em tantas comunidades pelo Brasil afora.

Este é o Brasil de Lula, do Ministro Patrus Ananias, que, em sete anos, tiraram 30

milhões de pessoas da linha da pobreza, devolvendo dignidade ao povo brasileiro.

Este é o Brasil de Lula e de Dilma, que criaram 15 milhões de empregos com carteira

assinada, diminuindo o desemprego que assolava o País, a falta de esperança, a falta

de oportunidades em que se atolou o governo de FHC, quase quebrando o Brasil de

vez. Na época dele, o País andava dependurado no FMI, em uma dívida externa que

eles diziam ser impagável, dívida essa que eles construíram em 500 anos, tempo em

que ficaram no governo apenas endividando o País, sem fazer nada, sem cuidar do

povo, sem dar atenção ao salário mínimo.

Temos orgulho do Lula e da Dilma, que não apenas criaram 15 milhões de
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empregos com carteira assinada, mas pegaram o salário mínimo dos tucanos, que

era de US$70,00, e o aumentaram para US$320,00, ou seja, para quatro vezes mais.

Por isso o povo brasileiro pôde sonhar em adquirir uma geladeira, uma televisão, uma

antena parabólica, uma moto, um carro. Antes, ao irmos a uma festa na comunidade

rural, víamos 400 cavalos amarrados, e hoje vemos 500 motos estacionadas, porque

o Lula, ao diminuir os juros e aumentar o crédito e os salários, deu às pessoas a

oportunidade de sonhar. Ele criou as obras do PAC. Parece que meu colega se

esqueceu de que pertence a um partido que participa do governo e está criticando,

mas gostaria de lembrar-lhe de que temos um pacote de obras, o maior da história do

País: o PAC, que foi lançado e dirigido pela ex-Ministra Dilma. Hoje essa é uma

realidade. Estamos construindo 1 milhão de casas, rodovias, hidrovias, portos e

aeroportos, estamos reconstruindo o Brasil. Por isso estamos comemorando a

criação de 15 milhões de empregos com carteira assinada. Este é o Brasil do Lula,

este é o Brasil da Dilma, do qual temos orgulho. Portanto tivemos um belíssimo

resultado nas urnas: Dilma com quase 47%, no primeiro turno; Marina com 20%. As

duas foram Ministras e colaboradoras do governo Lula. O candidato da Oposição teve

apenas 30% dos votos. Mesmo assim ele teve medo de fazer oposição, já que

chegou a colocar a imagem do Lula em seu programa, tentando confundir a cabeça

das pessoas. Temos orgulho de estar do lado certo, daquele que produz e gera

oportunidades; daquele que valoriza as pessoas e o povo brasileiro; do lado de um

governo que, em sete anos, tirou o Brasil da pobreza e livrou-se do FMI. Pagamos

tudo o que devíamos ao FMI e, atualmente, estamos emprestando-lhe dinheiro. Esse

é o Brasil do Lula, o Brasil da Dilma, ao qual temos muito orgulho de pertencer. Este

país, há sete anos, enche-nos de orgulho.

Em 2014, seremos o Brasil da Copa do Mundo; em 2016, o Brasil das Olimpíadas.

Isso quer dizer, meus caros colegas, que será o País da geração de empregos.

Ficaremos conhecidos no mundo inteiro. Aumentaremos o turismo e as

oportunidades. Será grande o volume de recursos que o Brasil receberá para a

construção de novos aeroportos, hotéis e estádios, gerando mais empregos e

oportunidades. Este é o Brasil do qual temos orgulho. Este país está no caminho

certo e assim vai continuar, porque quem anda para trás é caranguejo, e nós
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queremos andar sempre para frente. O povo brasileiro descobriu este país. Uma

coisa simples. Os tucanos e os democratas, que mandaram no Brasil durante 500

anos, diziam que não podiam aumentar o salário mínimo, porque assim quebrariam o

Brasil; que não podia haver programas sociais, porque primeiro era preciso aumentar

o bolo, porém o bolo só aumentava para eles, e não era dividido. O bolo era para

poucos. O milagre que o Lula fez foi dividir o bolo e a renda nacional; foi permitir que

pessoas, que não acendiam o fogo, visto que não tinham comida para cozinhar,

pudessem fazê-lo. Foram feitos programas sociais como o Bolsa-Família, o Preae, o

Pronaf, que é uma realidade no campo, e o ProUni, por meio do qual 800 mil jovens

de famílias pobres estão estudando em faculdades particulares. O Democratas e o

PSDB, que mandaram no Brasil por tantos anos, só construíram 140 escolas técnicas

durante todo esse tempo, enquanto o governo Lula, em sete anos, construiu 314.

Este é o País que temos o orgulho de defender e ao qual temos o orgulho de

pertencer. Ocorre uma revolução na educação, com geração de oportunidades, e por

isso temos orgulho de pertencer a este governo.

Quero ainda, aproveitando o tempo que me resta, agradecer à população de Minas

Gerais, especialmente aos 92.710 eleitores que me confiaram seus votos. Agradeço

ao povo de São Francisco e Porteirinha, que mais uma vez fez de mim um Deputado

majoritário; pela mesma razão, agradeço aos companheiros e amigos de Jaíba e

Brasília de Minas, bem como aos conterrâneos de Manga; agradeço, ainda, aos

companheiros de Salinas, que me deram votação expressiva, cerca de cinco mil

votos, e, pelo mesmo motivo, aos companheiros de Montes Claros, Januária e Mato

Verde. Agradeço também aos companheiros e conterrâneos de Itacarambi, que me

fizeram majoritário na cidade; aos amigos de Janaúba, que me deram uma votação

expressiva; aos companheiros de Claro dos Poções, onde fui majoritário nestas

eleições; aos companheiros de Monte Azul, onde tive votação expressiva; aos amigos

de Arinos, onde tive votação expressiva; aos companheiros de Lontra, que me

fizeram majoritário na cidade; aos companheiros de Icaraí de Minas, onde tive

votação expressiva; aos amigos de Ibiracatu, onde me tornei Deputado majoritário,

com votação expressiva, com 47% dos votos da cidade; aos amigos de Taiobeiras,

onde tive votação expressiva; de Luislândia, que me fizeram Deputado majoritário;
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aos amigos de Mirabela, onde tive votação amplamente expressiva; aos amigos,

conterrâneos e irmãos de São João das Missões, onde tive uma belíssima votação;

aos companheiros de Chapada Gaúcha, Município onde também tive uma brilhante

votação; aos companheiros de Montalvânia, que mais uma vez confiaram em mim,

com votação expressiva; aos companheiros de São João da Lagoa, que mais uma

vez me fizeram Deputado majoritário da cidade. Agradeço ainda aos amigos de

Coração de Jesus, onde tive votação expressiva; aos de Capitão Eneias, onde tive

votação expressiva, sendo um dos mais votados da cidade; aos amigos de Rio Pardo

de Minas, de Espinosa, onde tivemos votação expressiva; aos companheiros de

Pintópolis, de Juvenília, de Miravânia, de Padre Carvalho, de São João da Ponte, de

Caraí, de Riacho dos Machados. Agradeço também aos Municípios de Montezuma,

Serranópolis, Rubelita, São Romão, Fruta-de-Leite, Pedras de Maria da Cruz, Bonito

de Minas, Belo Horizonte, São João do Paraíso, Ibiaí, Formoso, Minas Novas,

Novorizonte; Japonvar, Ninheira; Catuti, Eugenópolis, Botumirim, Várzea da Palma,

Urucuia, Cônego Marinho, Teófilo Otôni, Buritizeiro, Gameleira, Bocaiúva, Paraopeba,

Verdelândia, Ubaí, Santa Cruz de Salinas, Nova Porteirinha, Pirapora, Josenópolis,

Patis, Jequitaí, São João do Pacuí, Veredinha, Campo Azul, Grão-Mogol, Pedra Azul,

Francisco Sá, Pai Pedro, Itacambira, Olhos-d’Água, Santo Antônio do Retiro, enfim,

agradeço a todos os Municípios de Minas Gerais onde fui votado. Quero deixar aqui

os meus agradecimentos e ressaltar a alegria de tê-los representado nesta Casa com

firmeza, com dedicação e com muita determinação, sem nunca temer e ter enfrentado

o governo na hora em que foi preciso. Defendi a minha região, defendi meu povo, os

produtores rurais, os taxistas, os professores, acima de tudo cumpri o meu papel

como defensor da minha região. Aqueles que optaram apenas em defender e bajular

o governo diminuíram votação nessas eleições. Minha opção foi defender o meu

povo, minha gente, minha região. Por isso estou voltando para esta Casa com todos

os votos que tive na eleição passada. Obrigado ao Norte de Minas, aos Vales dos

Jequitinhonha e do Mucuri, ao Noroeste e a todo o Estado de Minas Gerais onde fui

votado. É um prazer poder ficar novamente nesta Casa por mais quatro anos,

representando com firmeza o nosso povo e a nossa gente. Um abraço a todos e

muito obrigado.
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* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Duarte Bechir) - Não havendo outros oradores inscritos,

a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pela Comissão de Educação - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária,

em 6/10/2010, dos Projetos de Lei nºs 4.380/2010, do Deputado Mauri Torres, com a

Emenda nº 1, 4.625/2010, do Deputado Rômulo Veneroso, com a Emenda nº 1,

4.381/2010, do Deputado Mauri Torres, 4.488 e 4.537/2010, do Governador do

Estado, 4.514/2010, do Deputado Duarte Bechir, 4.523/2010, do Deputado Antônio

Júlio, 4.546/2010, da Deputada Gláucia Brandão, 4.579/2010, do Deputado Inácio

Franco, 4.692/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 4.695/2010, do Deputado

Célio Moreira, e dos Requerimentos nºs 6.568, 6.584 e 6.635/2010, do Deputado

Wander Borges (Ciente. Publique-se.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Vanderlei Miranda,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Cumprimento o querido Deputado Duarte Bechir,

Presidente desta sessão, pela sua brilhante reeleição.

Gostaria de dizer aos caros colegas e ao povo de Minas Gerais, que nos

acompanha pela TV Assembleia, que me considero um cidadão bastante esclarecido

e vivido. Estive no governo federal como Deputado Federal quando Collor de Melo

iniciou o processo de abertura dos portos, ou seja, abertura da economia brasileira ao

comércio internacional e da Bolsa de Valores. Segui pelo governo Itamar Franco,



____________________________________________________________________________
149

quando foi implantada a URV, da qual fez nascer o Plano Real. Acompanhei de perto,

em várias reuniões, Fernando Henrique Cardoso em toda movimentação feita para

estabilização da economia brasileira. Assisti e acompanhei de perto a assunção ao

governo do Presidente Lula e posso afirmar, Sr. Presidente, com toda segurança, que

houve uma bela continuidade administrativa no governo de Collor de Melo para

Itamar Franco, depois para Fernando Henrique e Lula. Todos fizeram uma política

clássica neoliberal. Não há diferença alguma entre os três governos. Um seguiu o que

o outro fez, e se aproveitou daquilo que o outro fez. Exemplo maior são o Bolsa-

Escola, o Bolsa-Renda, o Vale-Gás, que se transformaram em Bolsa-Família, que é o

grande mote da campanha presidencial e do sucesso do Presidente Lula.

Várias vezes aqui, desta tribuna, vi companheiros se digladiarem. O PT xingando o

PSDB, e o PSDB xingando o PT. Um querendo desmoralizar o Governador, e o outro

querendo desmoralizar o Presidente. Disse-lhes, de forma clara, que se trata de um

discurso fácil e bobo, pois os dois são que nem panela de “teflon”, ou seja, nada

gruda neles. Pode-se jogar ali o que for, pode-se até usar a música do Chico Buarque

de Hollanda e “jogar bosta na Geni”, que não pega, não funciona. Eles são ídolos e

ícones nacionais.

Importante ressaltar que sempre disse a verdade aqui. Toda a verdade. Sempre a

verdade. Nunca me comprometi na defesa deste ou daquele governo sem fazer a

crítica pertinente, porque acho que, como parlamentar e como brasileiro, tenho

obrigação de defender o País acima dos partidos políticos, acima dos Poderes

Legislativo e Judiciário e até acima do próprio Poder Executivo, que exerce o poder

no Brasil e aqui em Minas Gerais. Elogio, cumprimento, destaco os bons feitos, mas

não posso aceitar placidamente, tranquilamente e de forma anestesiada - como está

o povo brasileiro nesta semana, em um momento de decisão da vida nacional - que

continuemos sem debater os grandes temas nacionais e confirmar, de forma clara,

que o Brasil está despreparado para o crescimento. Afinal, não é isso que quero

como brasileiro. Sonho com dias melhores para os meus filhos e para os filhos dos

nossos filhos. Sonho com dias melhores para a nossa população e, por isso, não

aceito determinadas posições que foram tomadas pelo governo federal. Por exemplo,

citei aqui o setor previdenciário. É um absurdo, um completo massacre o que se fez
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na vida dos aposentados, reduzindo a sua qualidade de vida e a possibilidade de

sobrevida. Não aceitei, não aceito e não aceitarei nunca a redução do IPI como

política de governo, porque se trata de apropriação indébita de recursos dos Estados

e dos Municípios. Os Municípios passaram um aperto desgraçado durante o ano de

2008 e 2009. Eles foram à falência pela redução do IPI dos automóveis e da linha

branca. No entanto, fazem uma propaganda dessa ação do governo. Por que não

abriram mão apenas dos impostos federais que não são compartilhados? Feriu-se a

Constituição brasileira, passou-se por cima da Constituição e da Justiça deste país e

pisou-se na honra das pessoas. A imprensa foi enxovalhada, e se propôs o controle

da imprensa no Brasil, assim como se fez na Venezuela. É verdade. O controle da

comunicação social está no programa de governo do PT. Estão querendo fazer aqui o

que fizeram na Venezuela, e não posso aceitar isso. Os méritos do governo Lula

existem. Aliás, ele acompanhou direitinho o que fez o Fernando Henrique, o Itamar e

o Collor. Tudo o que o Collor começou e o Itamar e o Fernando Henrique

continuaram, o Lula também continuou. Foi esse o grande mérito do Lula. Ele fez a

política que disse ser social, que é a redistribuição de renda por meio do Bolsa-

Família. Um grande projeto. Aliás, lembro-me de que o primeiro grande projeto do

governo Lula foi o Fome Zero, que não funcionou, faliu. Fato é que instalei, na minha

cidade, 23 cozinhas comunitárias, a custo zero, para a população que não precisava

informar o nome, já que não havia cartão, nem identificação das pessoas, para pedir

voto depois. Quando o governo do PT assumiu a administração do Município, ele

fechou as 23 cozinhas logo no primeiro dia de governo. Até os utensílios, os fogões,

as geladeiras e as panelas sumiram. É fácil falar e criticar, difícil é fazer. A minha

preocupação aconteceu desde o meu primeiro pronunciamento nesta Casa, quando

disse, de forma clara, em alto e bom som, que não aceitava que o nordeste mineiro,

os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha e o Norte de Minas fossem tratados apenas

com esmolas. Antes mesmo do início do governo Aécio Neves, conversei com ele e a

mudança foi feita. Para cada R1,00 aplicado em Minas Gerais, foram aplicados

R$2,5, quase R$3,00, nas regiões do Mucuri, Jequitinhonha e Norte de Minas, de

onde vem meu companheiro, o Deputado que ocupou a tribuna há pouco. Todas

essas políticas sociais decorreram de um intenso debate de críticas profundas ao
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governo, fruto de revoltas importantes nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, com

os vários programas de governo. Nós lutamos por isso. Os Deputados do Norte de

Minas e eu, o único do Nordeste de Minas, sempre fizemos esse discurso. Sabemos

que o Governador Anastasia, recém eleito, não poderá fugir do nosso discurso.

Talvez não mais esteja aqui no ano que vem, porque as urnas não me foram

favoráveis, embora tenha obtido 41 mil votos e haja 16 Deputados que irão tomar

posse com menos votos que eu, mas isso faz parte das conjunturas partidárias das

legendas e das coligações. Entretanto, não poderei perder esse tempo que me resta.

Estarei aqui, em outubro, novembro, dezembro e janeiro, ocupando a tribuna o

máximo que puder, para fazer despertar o Brasil, nessa fase de campanha eleitoral,

para uma discussão séria dos problemas nacionais, a fim de que os presidenciáveis

mostrem de fato os seus projetos e não fiquem querendo nos enganar com frases de

“marketing” e com ponto no ouvido. É preciso abrir o jogo, mostrar a verdade e

reconhecer que o Brasil está à beira de um colapso em toda a sua infraestrutura. Os

candidatos têm obrigação de expor as suas propostas de forma muito clara, para

mostrar como farão o que pretendem se não há poupança interna suficiente para isso

em curto prazo, já que nenhum dos candidatos, nem Dilma nem Serra, demonstrou

disposição para buscar recursos internacionais, parcerias público-privadas ou um

entendimento com as empresas para um rápido desenvolvimento do Brasil. Estamos

condenados a não crescer. Neste ano uma bolha de crescimento de 9% no primeiro

trimestre apavorou a todos. Não é possível. Se houver crescimento, haverá explosão.

É como a panela de pressão: não é possível aumentar um pouco o fogo, porque ela

explodirá. E o que será de nossos filhos e netos? Volto a bater nessa tecla: político

quer ser chamado de político verdadeiro, com “p” maiúsculo; político que não seja o

Tiririca. É preciso debater, preparar, preocupar-se com o futuro. Não é possível ser

carpete de governo, de Presidente ou de Governador. Não é possível ser apenas um

tapete para ser usado, para ser pisado, para puxar o saco de governo, seja ele

federal, seja estadual. Político que quer ser político, na expressão mais forte da

palavra, deve representar o sentimento da população, o sentimento da brasilidade.

Vimos o atropelamento da Constituição ao longo desses anos, mostrando de forma

clara que até o Judiciário pisa no Executivo e no Legislativo, mostrando de forma
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clara que nós, Deputados Estaduais, devemos cobrar dos Federais uma mudança de

postura. Eles estão sendo muito cordatos, estão funcionando apenas no toque da

liderança que lá grita - e é onde funciona diferente daqui. O partido tal vota assim, e

todos vão atrás e apertam o botão. Ninguém pensa, raciocina ou lê com cuidado. E

agora São Paulo dá o exemplo para o Brasil: elege com um milhão, quinhentos e

trinta e tantos votos um candidato que não sabe ler nem escrever. Isso é bom para o

Brasil? É bom para a classe política? Isso nos favorece? Isso mostra uma boa

imagem nossa, dos políticos? Podemos aceitar isso? Meu discurso é um desabafo.

Não aceito comparação com político desse jaez, com gente desse tipo. Não aceito. Já

disse várias vezes: tivemos representante de clube de futebol nesta Casa que nunca

compareceu a uma sessão ao longo do ano, que não vinha a esta Casa. Mas o time

de futebol estava aqui representado. No entanto o Presidente do clube nunca vinha

cá, mas elegeu seu filho, que aqui chegará. É um absurdo o que acontece nesta

pátria, neste país. O dinheiro ainda compra consciência, ainda é mais importante do

que o valor cívico do candidato, do que seu sentimento, do que seu pensamento.

Posso falar isso com tranquilidade, meu querido Presidente, Deputado Duarte Bechir,

porque assim falei desde o primeiro dia em que aqui cheguei. Assim me mostrei para

a população mineira: de forma clara, transparente, sem esconder nada. Não sou

puxa-saco de governo algum, nem federal nem estadual. Defendo o que é benfeito,

apoio o que é benfeito e critico de forma clara e incisiva o que é malfeito. Parlamentar

foi eleito para demonstrar o sentimento da população. Ando pelas ruas, converso com

o povo, portanto sei como as coisas funcionam, sei o que estão falando lá em baixo e

o que o povo está sentindo. Esse descrédito não pode caber a nós. O Poder

Legislativo é o mais importante da república brasileira. Não podemos permitir em

nenhuma hipótese que o Poder Legislativo seja maculado por figuras estranhas que

chegam à guisa do recurso financeiro, por meio de recursos da mídia, mas que não

desempenharão papel nenhum, não darão contribuição alguma a Minas e ao Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, verificando que não há quórum, gostaria
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que V. Exa. encerrasse, de plano, nossa reunião.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária

de amanhã, dia 7, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/8/2010

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ademir Lucas (substituindo o Deputado Juninho Araújo, por indicação

da Liderança do BSD) e João Leite (substituindo o Deputado Marcus Pestana, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 4.626, 4.632 e 4.466/2010, que

receberam parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o

Requerimento nº 6.501/2010. No encaminhamento da votação do Requerimento nº

6.530/2010, é apresentado o Substitutivo nº 1, da Deputada Gláucia Brandão.

Submetido a votação, é aprovado o substitutivo. Fica aprovado o Requerimento nº

6.530/2010 na forma do Substitutivo nº 1. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.
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Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas - Getúlio Neiva.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/9/2010

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio, Lafayette de Andrada, Gustavo Valadares (substituindo o Deputado Jayro

Lessa, por indicação da Liderança do DEM) e Tiago Ulisses (substituindo o Deputado

Inácio Franco, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, no 1º turno, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 978/2007 e 3.616/2009 (Deputado Adelmo Carneiro Leão); 4.335,

4.706, 4.720 e 4.721/2010 (Deputado Agostinho Patrus Filho); 4.155 e 4.701/2010

(Deputado Inácio Franco); 3.666/2009 e 4.707/2010 (Deputado Lafayette de

Andrada); 4.036 e 4.102/2009, 4.719 e 4.736/2010 (Deputado Jayro Lessa) e

4.718/2010 (Deputado Zé Maia). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 4.413 e 4.489/2010 são retirados da

pauta por determinação do Presidente, por não cumprirem pressupostos regimentais.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco - Lafayette de Andrada - Sebastião Costa.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 1º/9/2010
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Às 15h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ademir Lucas,

Doutor Ronaldo e Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Ademir Lucas, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Wander Borges, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.585, 6.594,

6.595 e 6.596/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - Doutor Ronaldo - Wander Borges.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/9/2010

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio,

Lafayette de Andrada e Duarte Bechir (substituindo a Deputada Ana Maria Resende,

por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento da seguinte proposição, da qual designou como relator o Deputado

citado a seguir: Projeto de Lei nº 4.640/2010 (Deputado Antônio Júlio). Passa-se à 1ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.640/2010.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Lafayette de Andrada - João Leite.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/9/2010

Às 15h43min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Carlin Moura,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Carlin Moura, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se

destina a celebrar os 30 anos de fundação do escritório regional do Departamento

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - Dieese. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Maria de Fátima Lage

Guerra, Supervisora Técnica do Dieese no Estado; o Sr. Márcio Luiz Guglielmoni,

Secretário Municipal Adjunto de Trabalho e Geração de Renda, representando a Sra.

Marília Campos, Prefeita de Contagem; a Sra. Maria do Carmo Lara, Prefeita de

Betim; e os Srs. Josinaldo José de Barros, Presidente do Dieese; Dídimo Paiva,

jornalista e fundador do Dieese-MG; José Silvestre do Prado de Oliveira,

Coordenador de Relações Sindicais do Dieese; Leonardo Luiz de Freitas,

Coordenador do Dieese no Estado; Carlúcio Kleber Borges Araújo, Presidente do

Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de Minas Gerais; e João Paulo

Pires de Vasconcellos, Vice-Presidente da CUT - Vale do Aço, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem à

reunião, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições, e faz a entrega de placa comemorativa

dos 30 anos de fundação do escritório regional do Dieese em Minas Gerais, conforme

consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.
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Ruy Muniz, Presidente - Carlin Moura - Gláucia Brandão.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 6/10/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Braulio Braz, notificando sua ausência do País no período de 12 a

22/10/2010. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 9 DE OUTUBRO DE 2010

ATA

ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 7/10/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana, Getúlio Neiva e João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Mensagem nº 548/2010 (encaminhando o Projeto de Lei nº

4.919/2010), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.920 a 4.923/2010 -

Requerimentos nºs 6.674 e 6.675/2010 - Requerimentos das Comissões de Direitos

Humanos e de Segurança Pública e do Deputado Wander Borges (3) -

Comunicações: Comunicação da Comissão de Cultura - Oradores Inscritos:

Discursos dos Deputados Domingos Sávio, Eros Biondini, Carlin Moura e Paulo

Guedes - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da

Presidência - Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimentos

das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública e do Deputado Wander

Borges (3); aprovação - Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz; deferimento;

discurso do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Padre João;

deferimento; discurso do Deputado Paulo Guedes - Requerimento do Deputado

Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio - Encerramento

- Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Sargento

Rodrigues - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da

Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Arlen Santiago - Braulio Braz -

Carlin Moura - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -

Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva -

Gláucia Brandão - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro -
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Mauri Torres - Padre João - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis -

Sávio Souza Cruz - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander

Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Eros Biondini, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Gláucia Brandão, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

“MENSAGEM N° 548/2010*

Belo Horizonte, 6 de outubro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza a abertura de

crédito suplementar de R$29.295.167,07 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

A Lei Orçamentária Anual não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo a

abrir crédito suplementar ao orçamento do Tribunal de Contas do Estado. Tal medida

só se revela viável mediante proposta legislativa, o que ora se cumpre.

As despesas que serão cobertas pela abertura do crédito suplementar, bem como a

indicação das fontes de recursos que as suportarão, foram discriminadas pela

Exposição de Motivos da Senhora Secretária de Estado de Planejamento e Gestão

anexa.
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Tratando-se, pois, de medida de inegável interesse público, venho solicitar dessa

augusta Casa a aprovação do projeto.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Senhor Governador,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei que autoriza a

abertura de crédito suplementar no valor de R$29.295.167,07 (vinte e nove milhões

duzentos e noventa e cinco mil cento e sessenta e sete reais e sete centavos), em

favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

A suplementação contemplará as seguintes ações: Fiscalização Contábil,

Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial, para pagamento de despesas

de Pessoal e Encargos Sociais referentes a vencimentos no valor de

R$13.394.167,07 (treze milhões trezentos e noventa e quatro mil cento e sessenta e

sete reais e sete centavos) e despesas de exercício anteriores no valor de

R$5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais); Proventos de Inativos Civis e

Pensionistas, para pagamento de despesas de Pessoal e Encargos Sociais

referentes a vencimentos no valor de R$4.401.000,00 (quatro milhões quatrocentos e

um mil reais) e despesas de exercícios anteriores no valor de R$4.500.000,00 (quatro

milhões e quinhentos mil reais); Direção Administrativa, para pagamento de despesas

de custeio referentes a despesas contratuais no valor de R$1.500.000,00 (um milhão

e quinhentos mil reais).

Para atender as despesas mencionadas serão utilizados recursos provenientes de:

excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício no valor de

R$13.844.167,07 (treze milhões oitocentos e quarenta e quatro mil cento e sessenta

e sete reais e sete centavos); excesso de arrecadação da receita de Contribuição

Patronal para o Funfip previsto para o corrente exercício no valor de R$1.991.000,00

(um milhão novecentos e noventa e um mil reais); excesso de arrecadação da receita

de Contribuição do Servidor para o Funfip previsto para o corrente exercício no valor

de R$1.510.000,00 (um milhão quinhentos e dez mil reais); saldo financeiro da receita

de Recursos Diretamente Arrecadados no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de

reais); anulação de dotação orçamentária própria de custeio no valor de
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R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); e anulação de dotação

orçamentária própria de pessoal no valor de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta

mil reais).

Informo que o projeto de lei se faz necessário tendo em vista que a Lei nº 18.693,

de 04 de janeiro de 2010, não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo abrir

crédito suplementar ao orçamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência, os meus protestos de estima e

consideração.

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 4.919/2010

Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$29.295.167,07 ao Orçamento

Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$29.295.167,07 (vinte e nove milhões duzentos e noventa e

cinco mil cento e sessenta e sete reais e sete centavos), para atender a:

I - despesas de Pessoal e Encargos Sociais no valor de R$27.795.167,07 (vinte e

sete milhões setecentos e noventa e cinco mil cento e sessenta e sete reais e sete

centavos); e

II - outras despesas correntes no valor de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos

mil reais).

Art. 2° - Para atender ao disposto no art. 1º serão  utilizados recursos provenientes

de:

I - excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício no valor de

R$13.844.167,07 (treze milhões oitocentos e quarenta e quatro mil cento e sessenta

e sete reais e sete centavos);

II - excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Fundo

Financeiro de Previdência - Funfip - previsto para o corrente exercício no valor de

R$1.991.000,00 (um milhão novecentos e noventa e um mil reais);

III - excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o Funfip

previsto para o corrente exercício no valor de R$1.510.000,00 (um milhão quinhentos
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e dez mil reais);

IV - saldo financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados no valor de

R$10.000.000,00 (dez milhões de reais);

V - anulação de dotação orçamentária própria de custeio no valor de

R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); e

VI - anulação de dotação orçamentária própria de pessoal no valor de

R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Parágrafo único - A utilização dos créditos indicados nesta lei está condicionada à

verificação dos limites a que se referem os arts. 19 a 22 da Lei Complementar

Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e será limitada pelo Poder Executivo ao

percentual estabelecido no parágrafo único do art. 22 da mesma.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.478/2010 , da Comissão de Participação

Popular.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (2), prestando informações

relativas aos Requerimentos n°s 6.406/2010, da Comi ssão de Política Agropecuária,

e 6.462/2010, das Comissões de Meio Ambiente e de Participação Popular.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - A Mesa passa a receber proposições e

a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.920/2010

Declara de utilidade pública o Grupo Cultural Ruassa, com sede no Município de

Carmo do Cajuru.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Cultural Ruassa, com sede no

Município de Carmo do Cajuru.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2010.

Inácio Franco

Justificação: O Grupo Cultural Ruassa, com sede no Município de Carmo do Cajuru

é uma associação civil de direito privado, beneficente, sem fins lucrativos, que tem

por finalidade a promoção da assistência social, incluindo promoções gratuitas nas

áreas de educação e saúde.

Além disso, o Ruassa estimula pesquisas, elaborações e análise de projetos em

diversas áreas sociais, incluindo áreas de saúde e meio ambiente, incentivando o

pleno exercício da cidadania, da democracia e dos direitos humanos.

Pelos relevantes serviços prestados à sociedade, nada mais justo do que a

concessão do título de utilidade pública à referida associação, e o apoio do poder

público para a continuidade da sua importante atuação no Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.921/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Avicultores Integrados da Região

Centro-Oeste de Minas Gerais - Avicom -, com sede no Município de São Sebastião

do Oeste.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Avicultores Integrados

da Região Centro-Oeste de Minas Gerais - Avicom -, com sede no Município de São

Sebastião do Oeste.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2010.

Inácio Franco

Justificação: A Associação dos Avicultores Integrados da Região Centro-Oeste de

Minas Gerais - Avicom -, com sede no Município de São Sebastião do Oeste, é uma
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entidade civil que visa a integração dos avicultores, planeja e executa projetos e

programas de desenvolvimento nas áreas de agropecuária, saneamento e habitação.

Ela reúne recursos materiais, humanos e assistenciais, através da união de esforços

e coloca-os à disposição da coletividade.

Além disso, trata-se de uma instituição sem fins lucrativos, que preenche os

requisitos legais para a declaração de utilidade pública.

Por estas razões, contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa para a

aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.922/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cultural de Esporte, Lazer e Educação

Metropolitana de Pouso Alegre - Acelempa -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural de Esporte, Lazer

e Educação Metropolitana de Pouso Alegre - Acelempa -, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2010.

Inácio Franco

Justificação: A Associação Cultural de Esporte, Lazer e Educação Metropolitana de

Pouso Alegre - Acelempa - é uma associação de direito privado, sem fins econômicos

e sem cunho político ou partidário. É uma associação que busca aperfeiçoar as

práticas esportivas, como a do futebol e de outros esportes amadores. Promove

torneios esportivos e festividades que incentivam a prática do lazer, do esporte e da

educação na sociedade.

Além disso, trata-se de uma instituição sem fins lucrativos e em funcionamento há

mais de um ano, que conta com Diretores idôneos e preenche os requisitos legais

para a declaração de utilidade pública.

Por essas razões, contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa para a

aprovação deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.923/2010

Declara patrimônio cultural do Estado o queijo artesanal do planalto de Poços de

Caldas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado patrimônio cultural do Estado o queijo artesanal do planalto

de Poços de Caldas.

Art. 2º - Compete ao Poder Executivo adotar as medidas cabíveis para o registro do

bem cultural de que trata esta lei, nos termos do Decreto nº 42.505, de 15 de abril de

2002.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de outubro de 2010.

Carlos Mosconi

Justificação: Os historiadores afirmam que o queijo vem sendo fabricado em Minas

Gerais há mais de 200 anos, entretanto não há registros da crescente relevância do

planalto de Poços de Caldas para o desenvolvimento e a disseminação de tal

atividade.

Conforme a história, a região recebeu seus primeiros habitantes em 1777, no fim do

ciclo do ouro em Minas, tendo Caldas como a mais antiga cidade, fundada em 1813

pelo império português. Originalmente lusitana, a cultura do queijo foi trazida da Serra

da Estrela diretamente para a região do Serro, onde os pioneiros na ocupação local

desenvolveram a atividade agropecuária, em especial a fabricação dessa iguaria.

Em 2001, os produtores resistiram à propaganda de que o queijo artesanal faria mal

à saúde e que sua produção seria proibida. As associações se uniram com o governo

do Estado e chegaram a um acordo, adotando padrões sanitários, tanto para a

criação do rebanho quanto para a higiene necessária à produção. Nos anos

seguintes, o Instituto Estadual Patrimônio Histórico Artístico - Iepha -, através de lei

estadual, e o Instituto Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro - Iphan -, por legislação

federal, reconheceram o queijo artesanal como patrimônio cultural e imaterial em
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Minas Gerais e no Brasil, respectivamente.

Por outro lado, grande foi o esforço dos fabricantes para alcançar a mobilização da

classe. Nesse contexto, foi implantado o Cadastro Municipal de Produtor Artesanal,

formado hoje por 76 produtores legalizados, e fundada a Aprocaldas, que, com a

união dos produtores, logrou aprovar o tombamento do queijo da região como

patrimônio cultural imaterial de Caldas.

Considerando o benefício econômico e cultural que a produção do queijo artesanal

tem proporcionado ao Município e à região e estando ele em concordância com os

dispositivos constitucionais e legais para obter a presente distinção, espera o

signatário deste projeto de lei obter sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.674/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado às Prefeituras Municipais de Belo Horizonte, Raposos, Nova Lima e Rio

Acima pedido de providências para que os órgãos colegiados de licenciamento

ambiental assegurem, ainda na fase inicial de licenciamento, a participação de

representantes do Ministério Público Estadual na qualidade de conselheiros. (- À

Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 6.675/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais pedido de providências para

que se transfira o inquérito policial nº 024508160375-6, que investiga o homicídio de

Geraldo de Moraes, de Santa Luzia para Belo Horizonte.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Direitos

Humanos e de Segurança Pública e do Deputado Wander Borges (3).

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de Cultura.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Cumprimento o Sr. Presidente, os demais colegas

Deputados, todos os que nos acompanham aqui, na Casa do povo mineiro, e os que
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nos assistem pela TV Assembleia.

Inicialmente, Sr. Presidente, gostaria de agradecer a Deus, à família, à equipe, aos

apoiadores e, em especial, aos 143.113 cidadãos e cidadãs da nossa querida Minas

Gerais que, mais uma vez, confiaram em nós, permitindo-nos, assim, dar sequência a

nossa trajetória, que abraçamos como missão de vida e que, naturalmente, nos

reserva um desafio ainda maior. Temos absoluta consciência de que esta Casa foi e

continua sendo uma escola para mim. Ela é a base, o alicerce dos meus conceitos e

valores democráticos, por isso espero poder levar daqui alguma contribuição para o

nosso país, que, com certeza, precisa do esforço de todos nós. O Brasil não pode ser

entendido como um país de apenas um grupo, de um partido ou, por maior que seja,

de uma corrente política. O Brasil é o país de todos nós, um país que precisamos

estar a cada dia construindo de forma mais justa. Esse é o desafio que nos aguarda.

Portanto, do fundo do meu coração, quero agradecer e reconhecer que temos muito

que avançar e evoluir no processo democrático. A campanha que enfrentamos nos

mostrou que, por mais que já estejamos acostumados com os desgastes do processo

eleitoral, ainda nos deparamos com aqueles que, às vezes, estão mais preocupados

em tentar derrotar alguém do que em construir a sua própria vitória. Vivenciei esse

problema em alguns lugares, e isso não me fez pensar que a política seja ruim e que

eu devesse por algum momento vacilar e desistir dela, mas, sim, que eu tivesse a

consciência de que temos de lutar mais e de que precisamos trabalhar mais ainda,

pois política tem de ser um instrumento para melhorar a qualidade de vida das

pessoas e tem de ser a arte da construção do entendimento, da busca do bem

comum. Infelizmente ainda há aqueles que, em verdadeiras peles de cordeiro, são

lobos pela noite afora, vão construindo ou desconstruindo imagens e tentando, às

vezes, fazer com que a mentira prevaleça.

Quando vemos um resultado como esse, em que tivemos milhares e milhares de

votos, recebemos uma energia muito positiva. V. Exa., como eu, o Deputado Eros

Biondini e tantos outros aqui, lutamos pela democracia nesta Casa durante muitos

anos. Na hora em que fomos buscar os nossos votos, encontramos aqueles que

foram lá também tentar desconstruir a nossa imagem e passar ao eleitor a ideia de

que votamos contra os professores. Alguém pode até estranhar a minha atitude de
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estar aqui, afinal o Deputado Domingos Sávio deveria estar apenas festejando. Na

verdade, não parei de trabalhar. Não podemos parar de trabalhar, pois ainda temos

muita coisa a ser superada, principalmente vencer esses indivíduos na política que se

ocupam de desconstruir imagens. O Deputado João Leite, novamente um dos

campeões de voto, falava sobre isso, aqui, antes da eleição. Ele alertava contra

essas pessoas que tentam sistematicamente desconstruir imagens e trabalhar com a

mentira. Eles batem, batem na mentira até fazer com que o cidadão ache que ela seja

verdadeira. Continuam como lobos em pele de cordeiro. É certo que o resultado das

eleições nos anima, nos motiva, mas não nos deixa apenas festejando com se

estivesse tudo bem. Apenas aumenta o nosso espírito de luta para insistir na

verdade.

Agora já temos outro desafio. Não sei com qual propósito o Deputado Carlin Moura

mencionou o nome do nosso candidato do PSDB, José Serra, mas, quando descia

para cá, recebi uma ligação de uma pessoa que me disse: “Domingos Sávio, peça ao

Serra para alertar logo que ele não privatizará o Banco do Brasil e a Caixa Econômica

Federal, porque já começaram a fazer uma onda da mentira de novo”.

Isso é democracia? Será que a democracia é assim? Deputado João Leite, num

primeiro momento no Congresso Nacional, vou dizer que quem exerce o poder em

nome do povo e para o povo, como preconiza a Constituição do Brasil, não pode

exercer esse poder para tentar impor ao povo a sua vontade pessoal, porque não é

assim que se faz democracia. Precisamos regulamentar, de maneira clara, Deputado

Eros Biondini, que isso não é cercear a liberdade de ninguém. Quem exerce o poder,

seja Prefeito, seja Governador, seja Presidente da República, deve ter toda a

liberdade de manifestar a sua opinião, mas não pode chegar ao acinte de, na

condição de autoridade, propalar mentiras e mais mentiras. A autoridade não é uma

prerrogativa ou um atributo, mas algo que foi delegado pelo povo, isto é, que continua

pertencendo ao povo e por isso deve ser exercido para o povo e em benefício do

povo.

Os políticos não podem, de maneira alguma, continuar fazendo o que fazem no

Brasil. Além de disseminar mentiras e mais mentiras, pressionam o cidadão. É

preciso que haja uma regra muito clara, que não permita que quem está no exercício
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do poder o use de forma a interferir na vontade de toda a população. Isso vale para

todos os partidos, porque o mais duro, em todo esse processo, é a mentira que

sempre é dita com a cara mais lavada. Eles insistem em mentir e enganar o povo.

O partido deles é sempre bom, e os outros todos do mal. Estão sempre mentindo,

dizendo que nós vamos acabar com o Bolsa-Família e com todos os direitos dos mais

pobres. Eles se dizem os salvadores dos pobres e os feitores das coisas boas. O pior

é que estão sempre repetindo que o que queremos é privatizar, porque nós somos os

neoliberais, e eles os bonzinhos. Então, nós somos os corruptos e eles os santos, os

honestos? Será que eles acham que o povo é ingênuo, bobo e atrasado? Felizmente,

o povo está se tornando cada dia mais atento, cidadãos preocupados em separar o

joio do trigo. Aliás, os que dizem que somos os neoliberais mantêm uma política que

nunca vi mais ortodoxa e neoliberal, que é a política econômica que aí está, faz oito

anos. Essa, sim, é excessivamente neoliberal e continua se fundamentando na

prática de juros altíssimos, que não consegue respeitar a produção no Brasil. O pior é

que o emprego já começa a ser afetado por isso, e o Brasil a correr o risco de se

desindustrializar, ou seja, de voltar a ser um país meramente exportador de

“commodities”, de matéria-prima, e importador de produtos acabados. Haja vista que

o Brasil já está importando aço. Exporta minério de ferro para importar aço, porque

não consegue sequer ter uma política cambial decente e que valorize a produção e o

trabalho. Política ortodoxa e neoliberal, sim, mas não temos a prática de rotulá-los o

tempo todo, como fazem sem o menor constrangimento. Além do mais, a questão da

corrupção salta ao olhos. No primeiro mandato, o mensalão tomou conta do País, e,

agora, todo dia um novo caso de corrupção. Banalizaram a corrupção, e a desculpa é

dizer que não sabia. Basta a Ministra dizer que não sabia que a sua assessora, seu

braço direito, usava a família para fazer tráfico de influência. O mais grave é que isso

se tornou oficial, por contrato. Corrupção por contrato. Isso já existe, Deputado

Getúlio Neiva. É só fazer o contrato que a sua empresa fica na obrigação de garantir

os contratos que querem no Ministério. Havendo êxito, a sua empresa ganha cerca

de 5% a 6% do valor do contrato. Contrato com área pública agora é muito normal,

mas depois que a Polícia Federal descobriu tudo, ninguém sabe de nada. A Ministra

candidata à Presidência não sabia, e o Presidente da República também não sabia, e
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eles continuam repetindo isso para o povo.

Mas agora, como o povo começou a reagir, virão novamente com outra cantilena,

dizendo: “Eles são neoliberais”. É provável até que eles digam que somos

comunistas, Deputado Carlin Moura, e que comemos criancinhas no almoço e no

jantar. Isso é um tipo de terrorismo fascista de quem não tem o menor compromisso

com a verdade. Para ganhar o poder, mentem reiteradamente. Senti isso na

campanha que fiz. Eles saíram às ruas para mentir, dizendo que votei contra os

professores. Mentiram, dizendo que votei contra os professores. Todos aqui sabem

que isso é mentira deslavada, armação criminosa de quem tornou a emenda

inconstitucional para tentar denegrir a imagem dos colegas. Fico mais à vontade para

falar hoje, Deputado Getúlio Neiva, porque não estou pedindo votos, pois já os recebi.

Depois, não satisfeitos com isso, saíram distribuindo nas escolas, na véspera da

campanha, patrocinados por um concorrente a Deputado Federal da nossa cidade.

Colocaram os cabos eleitorais para distribuir nas escolas. E ainda começaram a usar

a internet, passando “e-mails” para dizer que, se eu não tivesse pelo menos 120 mil

votos, a legenda do meu partido não me elegeria, que seria jogar voto fora votar no

Domingos Sávio. E assim por diante. Tentaram desconstruir imagens, jogando sujo. E

vão continuar fazendo isso, porém de maneira mais desesperada, porque viram que o

povo está atento, reagindo. Muitas vezes, usam o próprio funcionalismo, como agora

fazem com os funcionários da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Não

há o menor sentido. Essa atitude é covarde, mentirosa, antidemocrática, de quem não

tem nenhum compromisso com a verdade. É muito fácil a prática da corrupção com

eles, porque depois dizem que não sabiam de nada. Então é preciso lutar contra esse

tipo de comportamento. Ganhar a eleição não é suficiente para mim, é só o começo

de um desafio. Devemos trabalhar muito para acabar com essa história de saírem por

aí mentindo para o povo brasileiro sem nenhum compromisso com a verdade. Ontem

ouvi o recém-eleito Senador Itamar Franco falar em Brasília que, se não tomarmos

cuidado, quem está comandando o Brasil dirá por aí que quem abriu os portos do

Brasil foi o atual governo, e não D. João VI. Tudo de bom foram eles que fizeram: os

programas sociais, a estabilização da moeda. Só que votaram contra o Plano Real.

Não estavam lá para votar pela redemocratização. Quando houve a oportunidade de
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termos novamente um Presidente civil, Tancredo Neves, votaram contra ele. Votaram

contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, que pôs fim ao endividamento público

exagerado, que acabava com a vida do funcionalismo público e de todos porque os

governantes não tinham limites para gastar. Eles gastavam, endividando e deixando a

estrutura totalmente falida para o governante seguinte. Mas agora se dizem os

salvadores da pátria e que nós somos neoliberais. Então essa é uma política

ortodoxa, porque a última grande reforma econômica feita no nosso País foi feita pelo

nosso grupo político, que deu estabilidade e organizou o Brasil. Depois disso não

conseguem agir. Eles mantêm o mesmo Presidente do Banco Central e não têm

criatividade e competência. Pior: fazem o jogo dos banqueiros. Concedo-lhe a

palavra, com prazer, Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Estranho o pronunciamento de V. Exa. ao

atacar, com veemência, o nosso partido, o nosso governo, imputando coisas ruins a

um Presidente que mudou a história do Brasil. V.Exa. falou de corrupção, de

mensalão, mas esqueceu-se de falar que esse mensalão nasceu em Minas com o

seu partido, com o Eduardo Azeredo, e foi muito bem implementado aqui e em

Brasília pelo amigo do Aécio, o Arruda, que seria o Vice do Serra, hoje trocado pelo

Índio da Costa. É preciso saber disso. Quando V.Exa. fala em fascismo, ...

O Deputado Domingos Sávio* - Agradeço, Sr. Presidente, e espero que, da próxima

vez, o Deputado Paulo Guedes, em vez de justificar o seu mensalão, culpando os

outros, explique o mensalão do PT, que até hoje não foi explicado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

cumprimento todos neste dia muito especial, em que volto a ocupar a tribuna desta

Casa Legislativa, Casa do nosso povo, que me deu a honra e a alegria de ser Vice-

Presidente da Comissão de Participação Popular, porta de entrada para que todos os

segmentos contribuam para a construção de projetos de lei e da democracia no

Estado de Minas Gerais. Cumprimento ainda os Deputados e as Deputadas, os

nossos amigos das galerias e sobretudo aqueles que nos acompanham nas centenas

de Municípios mineiros.
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Sr. Presidente, há um tempo para cada coisa debaixo do sol, como está escrito no

Livro Eclesiastes, na Sagrada Escritura. Há também um tempo para pedir e outro

para agradecer. Por isso ocupo hoje esta tribuna com o coração transbordando de

alegria, amor e, principalmente, gratidão, um dos mais nobres sentimentos, para me

dirigir ao povo mineiro, que, há quatro anos, confiou-me o mandato de Deputado

Estadual. Nas últimas eleições, avaliando o nosso trabalho na Casa, as bandeiras

que levantamos, as lutas que travamos em defesa da vida e contra as drogas, a

pedofilia e o aborto, a favor da dignidade humana e da família, mais uma vez o povo

me confiou uma expressiva votação. Agradeço a toda a população do Estado de

Minas Gerais, de forma especial aos 208.058 eleitores que me confiaram o seu voto,

devotando a este Deputado a confiança de representá-lo na Câmara dos Deputados,

em Brasília. Sr. Presidente, não tenho palavras para expressar a honra que recebi por

poder realmente representar o povo mineiro na Câmara Federal.

Tenho em mãos o livro “Ágape”, do Pe. Marcelo Rossi - com quem estive por

bastante tempo em Contagem -, lançado ontem, em Belo Horizonte. Esse livro fala do

amor verdadeiro, sincero e incondicional, o amor de Deus que se manifesta entre os

homens. É desse amor que o meu coração está cheio, Sr. Presidente.

Não quero poupar palavras para agradecer aos 841 Municípios que confiaram a

mim a sua votação, a começar de Belo Horizonte, onde obtive 47 mil votos,

Contagem, Betim, Governador Valadares, Varginha - temos aqui o querido amigo

Toninho - e Montes Claros. O meu amigo Gilzinho se encontra nas galerias e é o

número um, aquele que se esforçou conosco, acreditando nesse tão anunciado

projeto de formar homens novos para o mundo novo e defendendo a causa mais

nobre, que é a da vida.

Durante esses 4 anos, Sr. Presidente, plantamos aqui uma semente. Com coragem,

força e audácia, defendemos todos os valores cristãos que são os da vida, lutando

contra este mal que nos assombra: a possibilidade de um dia vermos aprovado o

aborto no nosso país. Que Deus nos livre disso! Além disso, lutamos contra este

grande mal do século: as drogas, a violência contra crianças e mulheres e a

desconstrução do conceito de família. Plantamos aqui dia e noite sementes com a

assessoria desta Casa e do gabinete e com voluntários que nos ajudaram a propor
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projetos de lei de relevância social, os quais já estão hoje sendo aplicados, após

serem convertidos em lei e sancionados pelo nosso querido Governador Aécio

Neves, que, como autor dessa grande revolução em Minas Gerais na gestão pública,

passou o bastão para quem hoje ocupa merecidamente o cargo de Governador: o

Prof. Antonio Augusto Anastasia. Na verdade, eles são os que hoje nos lideram.

O povo viu o que defendemos na Casa, ou seja, a nossa linha de atuação, as

bandeiras que levantamos e as causas que defendemos, como as comunidades

terapêuticas que foram atendidas e os asilos vicentinos que foram auxiliados. Nesses

4 anos, Sr. Presidente, percorremos todo o Estado por um envio dos movimentos

sociais, das comunidades novas e daqueles que acreditam num mundo novo por

meio da mensagem de defesa da vida.

No último dia 3, tive a alegria de festejar juntamente com os meus amigos que aqui

estão e os meus companheiros de luta e caminhada essa surpresa de obter 208.058

votos neste lindo Estado de Minas Gerais. Mais do que citar palavras, Sr. Presidente,

resta-me trabalhar ainda mais sem cessar. Já na segunda-feira, dia 4, viemos cedo

para a Assembleia, a fim de, a partir daí, nos dedicarmos ao máximo até o final desse

mandato. Ontem mesmo estive em Brasília. Fui chamado pela bancada federal para

discutirmos as nossas tendências e linhas de atuação. Mais uma vez, ao estar em

Brasília, pudemos fincar a bandeira da luta em defesa da vida e da dignidade

humana, que nos comprometemos a travar a partir de 2011 no Congresso Nacional,

na Câmara Federal.

Agradeço aos movimentos sociais e, por que não, àqueles que são da Renovação

Carismática Católica, aos vicentinos, que também nos indicaram de maneira formal, e

a todos os demais movimentos, incluindo as novas comunidades como Canção Nova

e Mundo Novo.

Sr. Presidente, sinto-me realmente emocionado, pois tenho certeza absoluta de que

os 208 mil votos confiados a mim foram gratuitos, uma demonstração de amor e

esperança na construção de uma sociedade mais justa e de um Brasil melhor.

Com muita alegria, concedo um aparte ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, nosso

querido companheiro de luta, com quem tive o prazer de caminhar lado a lado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Eros
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Biondini. É com imenso prazer que saúdo V. Exa. como Deputado Federal de Minas

Gerais. É uma imensa honra para Minas tê-lo hoje representando quase a totalidade

do Estado com essa votação magnífica. V. Exa. semeou, plantou e colhe, com sua

dignidade, ética e postura em defesa da vida. V. Exa. será, com certeza, voz

extraordinária na Câmara Federal. Tive e tenho imenso prazer em tê-lo como meu

colega na Assembleia, onde acompanhei todos os seus passos nos últimos quatro

anos. Neste momento em que V. Exa. agradece ao povo mineiro, esse mesmo povo

deve estar muito orgulhoso em tê-lo como o mais legítimo representante da dignidade

e da vida. Neste momento tão importante de nossas vidas, ao sairmos da eleição de

domingo, V. Exa. sai como grande vitorioso desta tribuna e irá a Brasília com a

mesma disposição de garantir os preceitos maiores da ética, da boa conduta, do

amor e da vida. Tenho certeza de que o Congresso Nacional terá em V. Exa. o

legítimo representante do povo mineiro, ao lado de nossos outros pares. Tudo que V.

Exa. plantou neste chão, nesta Casa, V. Exa. merecidamente está colhendo.

Parabéns, mais uma vez, pela extraordinária vitória dos mineiros. Seja feliz.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Eros Biondini, parabéns. Sua

presença em Brasília é garantia para todos nós, que amamos e defendemos a vida,

de que teremos um grande defensor naquela Capital, especialmente neste momento.

Também ocorrerá o fim da legislatura na Câmara dos Deputados, onde tramitam pelo

menos 36 projetos apresentados por parlamentares que tratam de aborto, de ataques

muito fortes à família. É interessante porque sempre tivemos lá vitória em relação a

esses projetos. Entretanto, recentemente ocorreu a aprovação do infanticídio

indígena no Senado. Por isso, sua presença em Brasília é fundamental para

evitarmos o sonho de alguns que amam a morte, que a cada momento lutam para

que projetos como o do aborto, projetos indignos contra a vida, sejam aprovados. Por

isso, parabenizo V. Exa, que será, sem dúvida, grande representante e, com muita

coragem, enfrentará o desejo de muitas pessoas de afrontar e retirar a possibilidade

de vida a muitos. Ultimamente vimos manifestações muito firmes de padres e

pastores. Agora também temos, com a escolha de V. Exa., uma voz muito firme na

Câmara dos Deputados. Felicidades. Que Deus lhe dê muita força e coragem para

cumprir seu mandato na Câmara Federal defendendo a vida, como V. Exa. fez aqui
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na Assembleia Legislativa. Parabéns.

O Deputado Eros Biondini* - Obrigado, Deputado João Leite. Quisera eu, Sr.

Presidente, ter o tempo necessário para relacionar todos os Municípios que me

confiaram seus votos. Gostaria que cada canto, cada região se sentisse abraçada

com um abraço de gratidão, Rio Pardo de Minas, no Norte de Minas, Janaúba,

Senador Amaral, Paracatu, Unaí, João Pinheiro, Betim, Nova Lima, cada lugar por

onde passamos. Semeamos esperança para nosso povo e percebemos que ele se

levantou. Agradeço ao Presidente do meu partido, Dilzon Melo, a força e o apoio que

nos deu. Reitero o meu compromisso, desde o início do meu mandato como

Deputado Estadual, de doar a minha vida e os meus dias, de gastar cada minuto para

o nosso povo ter vida em abundância e ser mais feliz. Quero buscar mais servir do

que ser servido e ajudar as famílias a ser mais felizes.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Parabenizo V. Exa., colega leal e que faz

um trabalho respeitado em todo o Estado, um defensor da vida e dos direitos

humanos. Desejo-lhe um belíssimo trabalho na Câmara Federal e que seja nosso

defensor em temas importantes, como o aborto, para que não sejam usados da forma

pejorativa como vêm sendo usados em campanhas políticas, tentando denegrir a

imagem das pessoas. V. Exa. será de fundamental importância na Câmara Federal.

Parabéns.

O Deputado Eros Biondini* - Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, público presente,

telespectadores da TV Assembleia, colegas Deputados. Este é um momento de

agradecimento. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os mineiros que me

conferiram o segundo mandato legislativo, desta feita com 50.221 votos. Tenho a

alegria e a satisfação de ter recebido votos de trabalhadores e mineiros de quase 600

Municípios, eleitores que tiveram a oportunidade de referendar nosso trabalho nesta

Casa Legislativa e nos reconduzir ao segundo mandato. Quero fazer alguns

agradecimentos especiais. De forma muito especial, agradeço à nossa querida

Contagem, onde fui o Deputado mais votado, com mais de 22 mil votos. Agradeço
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aos companheiros, a amigos e pessoas que caminharam conosco pelas ruas de

Contagem. Agradeço a militância do PCdoB, que, além de me dar a oportunidade de

ser eleito com quase o triplo dos votos da eleição passada - mais de 50 mil contra 21

mil na eleição passada -, também deu oportunidade ao partido de, pela primeira vez

na história, dobrar a bancada no Plenário da Casa. Na 17ª Legislatura, o PCdoB terá

dois Deputados, eu e o amigo Celinho, do Sinttrocel, de Coronel Fabriciano, no Vale

do Aço. Agradeço à militância do PCdoB, aos amigos de Contagem e ao ex-Deputado

José Arnaldo Canarinho, cujo apoio foi muito importante. Agradeço a todos os

desportistas e amantes do futebol e do esporte, que abraçaram com carinho e

dedicação essa campanha e nos ajudaram nessa caminhada. Agradeço à Prefeita

Marília Campos, que sempre teve uma palavra de incentivo, de apoio e diálogo

permanente. Por fim, agradeço à minha querida Virgolândia - pequena cidade do

interior de Minas, mas com um povo de grande coração, que nos possibilitou uma

votação expressiva, da qual tenho orgulho de ser filho; às cidades de Juiz de Fora,

Neves, Belo Oriente, Ibirité e tantas outras que não seria possível listar, já que são

mais de 500 cidades que nos apoiaram. Essa campanha foi, acima de tudo, de

debates e discussões políticas. Nela, fui acompanhado, desde a primeira hora, pelos

servidores públicos deste Estado, de forma especial pelos professores da rede

estadual de ensino, que continuam na luta pela melhoria de condições salariais e de

trabalho. Nessa oportunidade, os professores deixaram claro, no campo político, das

ideias, que a remuneração dos professores em Minas Gerais ainda não é condizente

com suas necessidades; deixaram claro que defendem um piso salarial para a

categoria sem a perda de direitos adquiridos, como o direito à carreira. Essa bandeira

ainda está em curso, porque os professores não estão satisfeitos com o que

aprovaram esta Casa e o Executivo. E não adianta tergiversar ou tentar confundi-los:

os professores são esclarecidos, e o painel desta Casa é público e transparente.

Cada votação foi acompanhada, das galerias, pelos professores que aqui

compareceram e exibida pela TV Assembleia Legislativa, que tem grande poder de

comunicação. Ou seja, os professores da rede estadual de ensino manifestaram, de

forma legítima, soberana e democrática, que ainda precisam ser valorizados como

trabalhadores e educadores, ressaltando que o piso salarial sem a retirada da carreira
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é uma bandeira importante, cuja implementação é premente e necessária. Assim,

agradeço também aos servidores públicos, especialmente aos professores, a

oportunidade de realizarmos esse grande debate.

Na campanha, também tivemos a oportunidade de debater a diferença entre

projetos políticos. Aliás, o processo eleitoral é para isso. Ao contrário do que dizem

alguns, a campanha do nosso campo - o campo do Presidente Lula e da Ministra

Dilma Rousseff - não foi de picuinhas, mas para mostrar que este país vive um de

seus melhores momentos históricos: é um país que tem combatido a fome, a miséria,

o desemprego e a corrupção e promovido o fortalecimento das instituições políticas e

daquelas que fazem funcionar o Estado Democrático de Direito. Não participamos do

processo eleitoral para debater certas questões que visam confundir a cabeça do

eleitor, até porque o nosso propósito não é esse, mas debater os rumos do Brasil, a

economia brasileira e o Projeto 2022, em que se lista o que o Brasil pretende alcançar

- um país que esteja entre as cinco maiores economias do mundo, mas com melhor

distribuição de renda e com os serviços públicos prestados com mais qualidade. É

isso o que debatemos e queremos. Defender a vida é, acima de tudo, defender os

mais pobres e mais sofridos, a justiça social, a igualdade de oportunidades, a

formação profissional dos jovens e a universalização do ensino superior. Esse é o

tema que está em debate. Muitas vezes já conhecemos essa cantilena. Por 20 anos,

desde 1989, vivemos sob a égide do medo e do período eleitoral de tachar o nosso

Presidente, à época candidato, Lula, como se fosse o anticristo e o incendiário deste

país. Enfrentamos isso por quatro eleições. O Brasil aprendeu a enfrentar o medo

elegendo esse Presidente operário que demonstrou ser o melhor Presidente da

história do País. Não devemos requentar novamente a mesma prática, Deputado

Paulo Guedes, que não vem do campo da esquerda, mas da direita deslavada deste

país, que é preconceituosa, que tem um monopólio dos meios de comunicação, que

não sabe respeitar as divergências e a pluralidade da sociedade brasileira. Essa é a

prática da direita, e não a nossa. Quem sempre cometeu esse tipo de política foi o

PSDB e os DEM, não somos nós que a fazemos.

Da mesma forma, sabemos que a sociedade brasileira caminha para o crescimento

e o desenvolvimento. Existem temas importantes, conflituosos e polêmicos no âmbito
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da sociedade brasileira, e não na cabeça do dirigente A ou B, como, por exemplo, a

questão da prática do aborto. Sociedades modernas como a Itália, a Espanha, o

Uruguai e os EUA enfrentaram essa questão, hoje no âmbito do conjunto da

sociedade brasileira. Não faremos um debate restrito, miúdo e pequeno. Não é a

cabeça do governante A ou B que dirá qual a postura que a sociedade brasileira

tomará em tema tão polêmico como esse. Querer desviar essa discussão para dizer

se o candidato A ou B é a favor disso ou daquilo é querer confundir o eleitor. A

sociedade brasileira está devidamente amadurecida e enfrentará esse debate na

época certa. Não precisaremos passar o carro na frente dos bois.

O mesmo acontece com o direito à união estável homoafetiva. O próprio STF tem

enfrentado a questão de maneira democrática, ampla, tranquila e sincera, respeitando

o Estado Democrático de Direito. Quando se colocam esses temas na pauta, na

ordem do dia, é porque, na verdade, não querem discuti-los. Quando temas

polêmicos aparecem em época de eleição, não querem discuti-los ou resolvê-los,

mas confundir o eleitor. Já estamos vacinados contra essa prática.

Nosso rumo é o rumo do Brasil, do emprego e do crescimento. Esse é o rumo.

Precisamos mostrar o que foi feito de bom para o Brasil, e é isso que estamos

fazendo com tranquilidade, equilíbrio e discussão política. É isso que acontecerá

nessas eleições, pois foi isso que aconteceu durante as eleições em Minas Gerais:

uma eleição de debate, de diálogo, em que o eleitor pôde escolher livremente seus

rumos, votando em Deputados, Senadores, Governadores e governantes, e se

manifestar. A democracia é isso.

Estou feliz, pois tive oportunidade de estar perto do eleitor, de andar pelo Estado de

Minas Gerais, pelas ruas das nossas cidades e de conhecer melhor as demandas da

nossa Capital, Belo Horizonte, que também nos concedeu expressiva votação. Obtive

aqui mais de 10 mil votos da intelectualidade, do setor artístico e da periferia.

Tive oportunidade de ver de perto que a nossa Capital precisa resolver problemas

prementes, como os da mobilidade urbana, do transporte público coletivo, do metrô,

da integração ônibus-metrô, do alto preço da passagem de ônibus, das contas de

água e luz e do gás de cozinha. Foi isso que o eleitor nos disse. Ele expressa com o

seu voto a necessidade de enfrentarmos essas questões para melhorar a qualidade
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de vida do povo. Então estamos muito satisfeitos e com muita energia para o

segundo mandato. Sabemos que, até o final do ano, temos tarefas importantes para

cumprir, entre elas duas são fundamentais: a votação da Lei Orçamentária e do

PPAG. Com esses dois instrumentos fundamentais, a Lei Orçamentária e o PPAG,

teremos a oportunidade de concentrar esforços para garantir, em 2011, os recursos

necessários para a implementação de projetos. É preciso novamente, no Plenário

desta Casa, com a Lei Orçamentária e o PPAG, garantir os recursos para o

pagamento do piso salarial dos professores. Precisamos também garantir, no

Orçamento de 2011, os recursos necessários para a reclassificação do servidor

público, para o enquadramento na carreira. Precisamos ainda garantir, no Orçamento

do Estado e no PPAG, os recursos necessários para a implementação de um

importante programa, o Bolsa-Atleta, que já é lei neste Estado, mas ainda há uma

morosidade muito grande para que saia do papel.

Esse é o papel do Parlamento, o papel que o eleitor espera de nós. O resto é

secundário. As picuinhas da revista “Veja” e dos grandes canais de televisão são

secundárias. Então, em nome do PCdoB, quero agradecer ao povo mineiro, que nos

concedeu a oportunidade de, mais uma vez, representá-lo no Plenário desta Casa, e

ainda celebrar o fato de o PCdoB ter dobrado a sua bancada, que em 2011 terá dois

Deputados nesta Casa pela primeira vez na história. Muito obrigado a todos. A nossa

luta e a nossa disposição para o trabalho continuam.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

boa tarde. Vocês devem ter percebido, ontem e hoje, nesta reunião, a tentativa de

alguns parlamentares de desqualificar ou esconder os extraordinários avanços que o

nosso país conquistou nos últimos sete anos, no governo do Presidente Lula. Então

venho fazer a defesa e contestar as palavras caluniosas de alguns parlamentares,

que usaram esta tribuna para tentar pichar a nossa honra com inverdades, mentiras e

calúnias, ao se referirem ao nosso governo e ao nosso partido. Por isso estou aqui

para fazer a defesa e rebater as acusações feitas pelo Deputado Domingos Sávio.

Não tive a oportunidade de fazer isso pelo art. 164, pois este me foi negado.
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Aproveitarei os 12 minutos que me restam para refrescar a memória daqueles que

insistem em não enxergar os fatos. Deputado Carlin Moura, a pior cegueira é a

daqueles que insistem em não enxergar, em não ver as coisas. Parece que andam

com os olhos tapados e não enxergam um palmo adiante do nariz. Não há como não

enxergar os avanços que o País obteve nesses sete anos. Há um divisor de águas: o

Brasil antes de Lula e o Brasil depois dele, enfim, o Brasil do PT no governo. Vamos

fazer as comparações, uma por uma. Deputado Domingos Sávio, não perderemos em

nenhum quesito. Pode escolher o tema, qualquer um da administração. Se

compararmos os sete anos e dois meses do governo Lula com os oito anos do

governo Fernando Henrique, daremos de chicotada. Não há comparações. Vamos

começar pela área social. Vocês falam que os programas sociais foram deixados por

vocês. Era uma pequena minoria, não chegava a atender 1 milhão de brasileiros. Os

programas sociais do governo Fernando Henrique eram irrisórios. Hoje há 12 milhões

de famílias inscritas nos programas sociais, retiramos 30 milhões de pessoas da linha

de pobreza. Não há comparação com os oito anos em que o partido do governo de V.

Exa. ficou no comando. Se olharmos a educação, veremos que o mesmo ocorre.

Vocês mandaram no governo a vida inteira. Trocaram de siglas, mas PSDB, PFL,

PDS, DEM, tudo é a mesma coisa, são as mesmas pessoas. Só trocaram de partido

e mudaram os nomes, mas sempre foi a mesma coisa. Vocês estão no governo há

muito tempo. O Brasil só possuía 240 escolas técnicas. Em sete anos, o Presidente

Lula está construindo 214 novas escolas técnicas. O ProUni é uma realidade. Filho de

pobre jamais sonhava em entrar numa faculdade particular. Hoje, 800 mil jovens

estão fazendo curso superior com bolsas pagas pelo governo. É o governo dando

oportunidade a quem nunca teve, sem falar em tantos outros programas, a exemplo

do ProJovem. O Pronaf é uma realidade no campo. Trabalhador rural no governo de

V. Exa. só entrava no banco para pagar conta e era muito mal recebido. Hoje são as

instituições financeiras que procuram os produtores para oferecerem crédito. No

governo Fernando Henrique, havia R$1.000.000.000,00 apenas para a agricultura

familiar. Hoje destinamos R$16.000.000.000,00 para incentivar a agricultura familiar.

Havia a dívida externa galopante e a dependência do FMI. O governo de vocês ficava

com o pires na mão esperando as bênçãos e as ordens americanas e do FMI. Em
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sete anos, pagamos ao FMI, aliás, agora estamos emprestando a ele. O Brasil

triplicou as exportações, vende muito mais produtos. As obras do PAC e tantos outros

investimentos do governo Lula permitiram ao Brasil a geração de 15 milhões de

empregos com carteia assinada. Esse é o Brasil do qual temos orgulho. Esse é o

Brasil que vamos continuar a defender. Queremos que ele continue assim, que não

volte atrás, que não volte à época do desemprego, da falta de esperança, da falta de

oportunidades. Não queremos que nosso país volte à época do seu governo, quando

os juros eram de 26% ao ano, e o risco Brasil, de 4 mil pontos.

As pessoas precisam lembrar-se disso, do que não queremos de volta. Não temos

saudade do salário mínimo de US$70,00 que vocês pagavam. O atual vale

US$320,00, razão pela qual o aposentado, o assalariado pode sonhar em financiar

um carro, uma moto, uma televisão, uma antena parabólica, uma geladeira ou

reformar sua casa. Hoje o crédito habitacional é 10 vezes superior ao do governo de

V. Exas. Nunca se construiu tanto no Brasil como agora. O País está “bombando”,

gerando emprego e renda. Com isso, V. Exas. se seguram em quê? Dizem que o PT

espalha boatos. Ora, quem está fazendo baixaria por meio de boatos na internet não

é o PT, que, pelo contrário, está sendo vítima deles. V. Exas. se utilizam de assuntos

importantes, que não devem estar na pauta presidencial, por se tratarem de assunto

de Congresso e da sociedade. Inventam mentiras, vídeos que nunca existiram e

afirmações de Dilma, que nunca foram ditas. Isso sim, companheiro, é baixaria, o que

não admitimos. Não temos motivos para continuar preocupados com isso porque

temos um governo sólido, com sustentabilidade, que conseguiu realizar o que propôs.

Na época em que Lula prometeu gerar 10 milhões de empregos com carteira

assinada, V. Exas. fizeram chacota. Já foram criados 15 milhões de empregos, e

cresceremos muito mais. Este país terá, ainda este ano, a maior taxa de crescimento

da história. Ninguém mais segura o Brasil desse homem simples. O grande problema

do PSDB e do Democratas é não admitir que um pobre, um retirante da seca

nordestina, de pé rachado e cabeça chata, que não teve a oportunidade de fazer um

curso superior, tendo aprendido tudo com a vida, com o sofrimento, com a

perseguição - como a da ditadura militar -, com as prisões, com as ameaças, tenha

superado tudo isso e chegado aonde chegou. O nosso Presidente Lula fez a
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diferença. Ele deu aula para filósofos, professores e para aqueles que olhavam o

Brasil com a visão voltada para a Europa e com as costas viradas para o Nordeste e

para os problemas do povo mais simples. V. Exas. não admitem que esse baixinho,

nordestino, de pé rachado, comedor de rapadura como nós, tenha se tornado o

primeiro homem do povo a ocupar um cargo tão importante. Temos orgulho de

defender Luiz Inácio Lula da Silva, bem como seu governo.

O Deputado Domingos Sávio* - Um aparte, Deputado.

Deputado Paulo Guedes* - Vou conceder-lhe 2 minutos, apesar de V. Exa. ter-me

concedido apenas 30 segundos. Não sou do seu tipo. Vou conceder-lhe esse tempo

para provar que sou democrata.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - V. Exa. é generoso. Obrigado,

Deputado. V. Exa. parece que só conhece a história dos últimos oito anos do Brasil,

que martela o tempo todo, aliás, como faz desde o início do governo PT. Algumas

pessoas acreditaram nisso, mas felizmente a maioria do povo brasileiro disse “não”

nessas eleições e jogou para o segundo turno a decisão sobre o País. Essa história

de ficar o tempo todo analisando os últimos oito anos, como se o Brasil tivesse sido

descoberto no ano de 2002, é brincar com a inteligência dos brasileiros.

É como se de repente, Deputado, fosse razoável imaginar que as coisas

melhoraram agora somente porque o governo é do PT. A evolução da humanidade

não existe, a evolução do País não existe. Tudo de bom que existe é porque o PT

assumiu, senão não haveria evolução.

V. Exa., quando faz análise dos oito anos anteriores, nunca compara, assim como

também o Sr. Presidente, o PT - voltando no tempo - ao momento em que o

Fernando Henrique tomou posse, em 1994. Esse governo também durou oito anos,

assim como o governo do Presidente Lula. V. Exa. considera que foi zero o

desenvolvimento do Brasil, como se tivéssemos andado para trás. V. Exa. nunca teve

a disposição, a imparcialidade, a generosidade, que agora está dizendo que tem, de

dizer o seguinte: olha, para ver se o governo do PSDB foi bom, é preciso observar o

que aconteceu de 1994 a 2002 e ver o que evoluiu no Brasil, comparando com o

período anterior.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado pelo aparte, o tempo esgotou.
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O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - O tempo não terminou.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, quero que desconte o tempo.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - V. Exa. não está sendo imparcial nessa

análise.

O Deputado Paulo Guedes* - Quero que desconte 1 minuto porque o Deputado

falou 1 minuto a mais.

Quero dizer aqui, Deputado Domingos Sávio, que o Brasil não foi descoberto em

2002, mas posso afirmar, com todas as letras, que a partir de 2002 ele começou a ser

libertado, ele passou a ser um império aos brasileiros de verdade. As pessoas

começaram a sonhar, os brasileiros começaram a ter oportunidades. No governo de

vocês, em 500 anos, dizia-se que não se podia fazer programa social, que não se

podia aumentar o salário mínimo, que valorizar os servidores não era possível porque

primeiro o bolo tinha de crescer. Mas o bolo era comido por poucos e não chegava à

mesa dos brasileiros. O Lula fez o milagre da distribuição, sim. Repartiu e por isso o

bolo cresceu, e a população brasileira pode consumir, sonhar, pode ter acesso a

salário. Acabamos com a fome - creio que há um problema no meu microfone, não

está como antes.

O Sr. Presidente - Estamos ouvindo perfeitamente, Deputado.

O Deputado Paulo Guedes* - Agora melhorou. Achei que havia agora censura no

microfone também. Sr. Presidente, solicitei mais 1 minuto, que me foi cortado. V. Exa.

me concede mais 2 minutos para encerrar?

O Deputado Paulo Guedes* - Concluindo o meu raciocínio, quero dizer que nós

temos muito orgulho, sim, do Brasil do Presidente Lula, da Ministra Dilma Rousseff,

que foi a grande gerente do governo, que tirou o Brasil do apagão, que criou o Luz

para Todos, que ajudou o Brasil a se transformar nesse grande país que dá

oportunidade a todos, o Brasil da Copa do Mundo de 2014, das Olimpíadas de 2016,

enfim, o Brasil do futuro, que está crescendo e que continuará crescendo. Tenho

certeza disso, porque o povo brasileiro acordou e o resultado das eleições, ao

contrário do que disse o meu colega, mostrou, já no primeiro turno, 47% dos votos

para a nossa candidata. E a outra candidata, que também foi ministra do nosso

governo, Marina Silva, teve 20%. Somando, são quase 70%. Veremos no segundo
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turno o que o povo decidirá: se continua andando para a frente ou se quer andar para

trás. Tenho certeza de que a população brasileira vai querer a continuidade do que

está dando certo: o governo do nosso Presidente Lula.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 6.675/2010, da Comissão

de Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pela Comissão de Cultura - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em

6/10/2010, dos Projetos de Lei nºs 2.414/2008, do Deputado Fábio Avelar,

4.723/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 4.753/2010, do Deputado Délio

Malheiros, e 4.763/2010, do Deputado Padre João (Ciente. Publique-se).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando

sejam encaminhados ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de

Belo Horizonte - Setrab - e ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros

Metropolitano - Sintram - cópia das notas taquigráficas da 19ª Reunião Ordinária

dessa comissão e pedido de providências para o cumprimento das normas da

convenção coletiva de trabalho firmada com as empresas de transporte de

passageiros na Região Metropolitana de Belo Horizonte, especificamente quanto ao

plano de saúde. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Segurança Pública, solicitando ao Secretário de

Estado de Segurança Pública do Estado de Goiás e ao Corregedor-Geral dessa

Secretaria e ao representante do Ministério Público da 1ª Promotoria de Justiça da

Comarca de Valparaíso de Goiás informações sobre a quebra de sigilo telefônico da

vítima de homicídio Sd. QPPM Rotisley de Andrade Coelho e sobre o processo em

que este figurava como testemunha. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento do Deputado Wander Borges, solicitando ao Conselho Municipal de

Desenvolvimento Ambiental - Codema - do Município de Nova Lima informações

acerca de suposto fracionamento dos processos de licenciamento ambiental para a

execução de empreendimentos imobiliários no entorno da Lagoa dos Ingleses, bem

como sobre a dispensa dos estudos de impacto e dos sistemas de tratamento de

efluentes e de abastecimento de água. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento do Deputado Wander Borges, solicitando ao Prefeito Municipal de

Congonhas informações sobre a poluição atmosférica noticiada pelo jornal “Hoje em

Dia”, de 10/9/2010, na matéria “Pó de minério martiriza congonhenses”. Em votação,

o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Wander Borges, solicitando ao Prefeito Municipal de

Montes Claros informações sobre a possibilidade de ampliação dos serviços do

Transporte Especial para Deficientes Físicos Cadeirantes - Transpecial. Em votação,

o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando a palavra

pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao

Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.
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O Deputado Getúlio Neiva* - Meu caro Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, mineiros e mineiras que assistem à TV Assembleia, ocupo a tribuna para

fazer algumas considerações. A primeira delas é para dar uma resposta aos nossos

eleitores do interior, aqueles que nos ajudaram. Gostaria de explicar-lhes que a nossa

posição numa suplência se deve exclusivamente à questão das agendas partidárias,

dos grupamentos partidários, e não à falta de voto. Afinal, tivemos 41.000 votos, os

quais agradeço penhoradamente ao povo da minha cidade e da minha região. É

importante ressaltar que teremos na próxima legislatura 16 Deputados com menos

votos que nós. Trata-se dos coeficientes partidários, mas ficamos muito felizes com a

votação que tivemos.

Sr. Presidente, hoje gostaria de comemorar o Prêmio Nobel dado a dois russos pela

descoberta do grafeno, um subproduto da grafite. Pouca gente sabe que as duas

maiores minas de grafite das Américas estão na região do Nordeste mineiro. Uma

delas em Pedra Azul, e a outra em Salto da Divisa. Portanto, essa descoberta e esse

Prêmio Nobel dado aos cientistas russos abrem um horizonte diferenciado para o

Nordeste mineiro, com a descoberta desse material mais forte e resistente que o aço,

a ser utilizado na indústria de computadores, que cresce violentamente em todo o

mundo.

Aproveito para relembrar que, apesar de correr o risco de não estar nesta Casa no

próximo ano, a nossa luta pela estrada de ferro e pela exploração mineral da

mencionada região não será paralisada. Isso porque o governo do Estado já assumiu

parte da responsabilidade quando o Governador Anastasia oficiou à Presidência da

República, solicitando autorização para iniciar uma parceria público privada - PPP -

em Minas Gerais destinada à reconstrução da Estrada de Ferro Rio-Bahia, que liga

Caravelas, na Bahia, a Araçuaí, no miolo do Vale do Jequitinhonha, o que propiciará

a construção de ramais para todas as minas já pesquisadas e quantificadas na

região.

O Vereador Domingos Sávio - eu o reduzi -, quer dizer, o Deputado Federal

Domingos Sávio, sabe muito bem que em Salinas, onde ele possui uma boa votação,

o nosso amigo Daírton está trabalhando de verdade. Estivemos em vários Municípios,

como Coronel Murta, Araçuaí e Salinas, Deputado João Leite, e conversamos com o
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Prefeito Antônio Prates, de Salinas, e com vários outros, para pedir a eles que se

preocupassem com uma questão importante. O que quiz dizer é que haverá uma

explosão de exploração minerária no Nordeste mineiro, que acontecerá já em 2011, a

partir do mês de abril, quando investimentos negociados pelo governo de Minas, da

ordem de US$3.600.000.000,00, serão feitos na Microrregião do Alto Rio Pardo, que

reúne as cidades de Porteirinha, Monte Azul, Grão-Mogol e a própria Salinas. Estou

falando de um veio de minério de ferro que corre na direção de Chapada do Norte e

Jenipapo de Minas. Trata-se de uma jazida, quantificada em apenas cinco

Municípios, da ordem de 15.000.000.000t, o equivalente às jazidas do Quadrilátero

Ferrífero mineiro, que sustentou a economia de Minas ao longo dos últimos 100 anos.

Expandindo-se, dá para quantificar uma jazida acima de 20.000.000.000t, que mostra

que o Nordeste mineiro possui uma jazida de minério de ferro equivalente à do

Quadrilátero Ferrífero mais Carajás, o que revela um horizonte fantástico para a

nossa região.

Aproveito a presença do nosso Deputado Federal Domingos Sávio, que gostaria

que um dia fosse Governador, e ele ainda tem tempo para isso, para lhe pedir que, no

Congresso Nacional, juntamente ao Deputado João Leite, em Minas Gerais, caso eu

não esteja mais nesta Casa no ano que vem, assuma a defesa desse projeto, em

nome das regiões mais pobres de Minas Gerais. Aliás, o aludido projeto já está na

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para a exploração das jazidas de minério

de ferro de Malacacheta, do caulim de Padre Paraíso e Caraí, assim como da grande

jazida de calcário, de 8km de extensão, aflorada na região de Poté, bem como do

estanho, do chumbo, do lítio, do bário e especialmente do grafite existentes na região.

Mais ainda agora, com a descoberta do grafeno, que é um subproduto do grafite.

Tudo isso mostra um horizonte fantástico para a nossa região e um igualmente

fantástico impacto para a economia mineira do futuro.

Gostaria de poder contar com a colaboração de V. Exa. Com muito prazer, concedo

aparte ao nobre Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Prezado amigo Deputado Getúlio

Neiva, primeiramente quero destacar que V. Exa. me elogia sempre que, por um

lapso de memória, me dirige a palavra como Vereador. Digo isso não só agora, mas
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também durante toda a minha campanha nas centenas de cidades que percorri. O

cargo que mais me ensinou e do qual nunca me distanciei foi o de Vereador. Na

verdade, é uma escada, e a base de tudo é fundamental. Acabo de me eleger

Deputado Federal pela vontade do povo e haverei de chegar à Câmara Federal com

a bênção de Deus, a partir de janeiro, sempre mantendo este mesmo espírito.

Deputado Getúlio Neiva, V. Exa. é inspiração para mim. Falo do fundo do coração,

com a mesma convicção que falei antes das eleições por mais de uma vez nesta

tribuna. Ainda que tenhamos nossos caminhos não em posições opostas, pois nunca

foi assim, mas desenvolvendo, em alguns momentos, militâncias em áreas distintas

por circunstâncias partidárias, V. Exa. é um exemplo para nós. V. Exa. está entre os

homens públicos mineiros de que não podemos prescindir na Assembleia, nem

mesmo no Executivo mineiro. Digo isso com muita convicção. V. Exa. é um homem

corajoso, leal, competente, que teve agora uma votação maior que quase 20

Deputados que terão assentos já garantidos nesta Casa. V. Exa. merece estar entre

os Deputados mineiros ou estar - como estará, com certeza - trabalhando para o povo

de Minas, porque o faz, e sempre o fez, independentemente de mandato.

Essa bandeira que V. Exa. levanta é algo a que estaremos atentos. Tive o privilégio

de ser votado ao seu lado na minha querida Salinas. Breve estarei lá agradecendo

pessoalmente. Esse fato foi a possibilidade de iniciarmos uma presença no Norte de

Minas. Desde o momento em que me dispus a enfrentar a eleição para Deputado

Federal, preparei-me, tendo a consciência de que um Deputado Federal precisa ter a

visão de todo o Estado, estar preparado para falar e brigar por Minas Gerais e

conhecer a realidade desse povo. Por isso fiz campanha no Norte de Minas e fui

muito bem-acolhido. Estou entre os Deputados Federais mais votados em Salinas e

obviamente em algumas cidades ali vizinhas. Com a mesma atenção, acompanho

também o potencial enorme que a região tem para o desenvolvimento da mineração.

Estarei atento e ouvindo V. Exa. para ser sua voz também no Congresso Nacional.

Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva* - Obrigado, Deputado Domingos Sávio.

Continuando, Sr. Presidente, tentarei mostrar aos Deputados desta Casa e ao povo

mineiro a necessidade da região mais pobre de Minas, especialmente o Nordeste
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mineiro, não ficar a reboque do desenvolvimento de Minas Gerais, não continuar

sendo peso para a economia de Minas.

É preciso lembrar que lutamos muito aqui. Tivemos o apoio tanto do Deputado João

Leite quanto do caro amigo Deputado Domingos Sávio para aprovarmos o ICMS

Solidário, que entrará em vigor em janeiro, aumentando 10,8% na receita dos

Municípios daquela região e do Norte de Minas. Foi feita a interiorização da Justiça,

por meio da Lei de Organização Judiciária, além de uma série enorme de benefícios.

São decisões importantes desta Casa. E agora o governo assumiu o compromisso de

dotar os Distritos de nosso Estado de telefonia celular, um sonho antigo.

Ontem manifestamos nossa preocupação muito pertinente com o destino do Brasil.

Estamos no segundo turno das eleições. O povo brasileiro decidiu saber mais sobre

os candidatos, conhecer seus passados de obras e realizações, as competências

para gerir o destino deste país. E nós verificamos a falta de projetos para impedir que

o Brasil seja paralisado no ano que vem por carência de infraestrutura.

Comentávamos que é muito fácil dizer que existem projetos, mas há capacidade de

realização? Sabemos muito bem a que nos referimos. Hoje li uma entrevista do

Presidente Lula em uma revista, falando sobre os setores rodoviário e ferroviário,

sobre os portos e os investimentos feitos pelo governo nessas áreas. Analisei com

carinho e cuidado o texto e cheguei a uma conclusão, Presidente: quando fui

Deputado Federal, no governo Collor, estive em uma audiência muito importante com

o assessor para assuntos internacionais do Presidente Collor, Eliezer Batista, uma

das grandes figuras da economia brasileira, um dos poucos visionários, junto com

Herman Kahn, chamados de futurólogos. Naquela oportunidade, ele dizia que o Brasil

corria um grande risco, não de pequenos apagões elétricos, mas de um apagão total

de infraestrutura por falta de investimentos.

Estudando a realidade brasileira, meu caro Presidente, o volume de recursos

disponíveis no Brasil, os créditos que o País tem no exterior, os recursos do

Orçamento, do Plano Plurianual, enfim a arrecadação própria do Brasil, vemos que

não será possível fazer a infraestrutura necessária se não houver uma visão mais

moderna de aceitar parceria público-privada - PPP. Temos de parar com essa ideia

de que tudo tem de ser público. Quem visita vários países como fiz, quem visita a
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Argentina, aqui pertinho, o Chile, a Europa, a Inglaterra e os Estados Unidos, sabe

muito bem que, sozinho, o governo não pode tudo. É preciso buscar PPPs,

investimentos privados para as ações públicas; é preciso que haja estacionamentos,

rodovias, ferrovias e portos concedidos, porque o papel do governo federal tem de

parar de ser o do faz-tudo: fiz isso, fiz aquilo.

O próprio Governador Anastasia, ao longo da campanha, falava da sua intenção de

repassar aos Municípios os recursos estaduais, porque ele sabe que, quando fazem a

obra, ela fica mais barata. Quando uma empresa realiza obras para o Estado, há

aumento de BDI, que, por sua vez, aumenta ainda mais quando as obras são para a

União, o que faz com que fiquem mais caras. Governo federal não foi feito para fazer

obra coisa alguma, e sim para normatizar, fiscalizar, acompanhar, defender o País,

guardar suas fronteiras, posicionar-se diante das grandes políticas nacionais. O

governo federal é incompetente para fazer obras. O PAC 1 não atingiu a metade da

sua meta de realização física, embora tenha ultrapassado 60% dos recursos

financeiros. E já falam em PAC 2, que começará a funcionar em 2016.

Fico preocupado. Qual será realmente a posição dos brasileiros agora? Vamos

acreditar em contos da carochinha? Vamos confiar no PAC 2, em 2016, quando já

houver terminado o mandato do próximo Presidente da República? Vamos confiar no

PAC 1, cuja metade do projeto ainda não foi realizada, apesar dos seus seis anos?

Não é preciso falar mal do Presidente da República. Ao contrário, podemos elogiar o

Lula, pois continuou a política neoliberal iniciada por Collor, sendo seguida também

por Itamar e por Fernando Henrique. Essa história de tentar taxar as pessoas de

esquerda ou de direita é muito velha. Precisamos de progresso, de desenvolvimento

e de alguém que tenha a competência para gerir o País e deixá-lo crescer no ano que

vem. Se continuarmos com a mesma política de hoje, o Brasil terá de parar, de

estancar, haverá apagões rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroportoviário e elétrico.

E o Brasil não vencerá. Apesar dessa chamazinha de pouco crescimento que ocorre

agora com o aumento do número de empregos, haverá um grande desastre no ano

que vem, caso não tenhamos competência para pensar no 2º turno como momento

de reflexão do povo brasileiro. Quem vai gerir de maneira mais eficiente a nossa

pátria? Quem vai cuidar daquilo que é de interesse dos nossos filhos e dos filhos dos
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nossos filhos? Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la

ao Deputado Paulo Guedes. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, obrigado. É até engraçado quando o

nobre colega Getúlio Neiva fala em apagão geral. O nobre companheiro deve estar

morando em outro país. Graças a Deus, Deputado Getúlio Neiva, ficamos livres dos

apagões. A nossa Ministra Dilma Rousseff foi muito competente à frente do Ministério

de Minas e Energia, pois não só livrou o Brasil do triste episódio do apagão da era

FHC, mas também criou o maior programa de inclusão social do País, o Luz para

Todos. Sentimos muito orgulho deste momento extraordinário que o Brasil está

vivendo. Não temos problema de apagão rodoviário, pois as obras de infraestrutura

estão sendo feitas. Há o PAC 1 e o PAC 2 com volumes extraordinários de

investimentos. Só em Minas Gerais serão investidos nos próximos anos mais de

R$6.000.000.000,00 nas rodovias federais. Não temos de nos preocupar com apagão

porque o Brasil está crescendo a taxas chinesas. Nunca o País obteve tantos

investimentos, inclusive externos. Estamos promovendo, sim, muitas parcerias,

desonerando o crédito, incentivando a indústria e melhorando as condições de

trabalho. O Banco Nacional e Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - tem

aplicado e incentivado o desenvolvimento do País. Com a descoberta do pré-sal, a

Petrobras tem feito investimentos extraordinários. Nos próximos cinco anos, seremos

a 5ª maior potência mundial do petróleo. Portanto não temos de nos preocupar com

apagão.

Caro nobre colega, esse alarde parece mais os ventos que são soprados por

aqueles que, no desespero eleitoral, querem pregar o caos. Graças a Deus o caos,

assim como os apagões, já não fazem parte da história do Brasil. Estamos noutra

fase, num momento extraordinário, de crescimento econômico, de geração de

oportunidades e de um país que cresce, desenvolve-se, valoriza as pessoas e cuida

dos mais pobres. Esse é o novo Brasil, o Brasil da era do Presidente Lula, o País ao
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qual temos orgulho de pertencer. O nobre colega fala sobre parcerias, PPPs e

privatizações. Graças a Deus, no governo do Presidente Lula estancamos também as

privatizações, que foram iniciadas de forma até criminosa no governo passado.

Houve um entreguismo. Na verdade, entregaram quase todo o patrimônio do Estado

para poucos. É importante haver PPP, desde que não seja apenas para beneficiar o

privado. Quando a PPP beneficia o público, a situação é diferente. Vejamos alguns

exemplos. Em Minas Gerais há uma PPP da MG-050, uma estrada de mão simples,

onde a cada trecho de 40km o cidadão paga R$3,50 de pedágio. Os senhores sabem

sobre o que estamos falando. O valor do pedágio da PPP era de R$3,81, enquanto o

do governo federal é de R$1,10. Há, portanto, uma diferença muito grande. As PPPs

do PSDB e do DEM são para beneficiar o privado, e não o público. Quem duvidar

disso basta pegar o seu veículo e viajar pelas rodovias de São Paulo.

São cobrados R$4,00 a cada 30km, 40km. Em um trecho de 300km, pagam-se

R$50,00, R$60,00. Essa é a parceria público-privada do PSDB, que retira, sem dó

nem piedade, o dinheiro do bolso do cidadão. Esse tipo de parceria não queremos,

estamos correndo desse tipo de coisa. Queremos um Estado forte, que cuida das

pessoas, que investe na saúde, na educação, na geração de empregos e de

oportunidades. É isso o que estamos vendo no dia a dia do Brasil.

Sinto-me muito à vontade para garantir a todos que o Brasil está no caminho certo.

Tenho muito orgulho de ser brasileiro, de ver que o País está sendo respeitado, está

sendo visto de outra forma lá fora. Antigamente as manchetes dos jornais do exterior

eram todas negativas em relação ao Brasil. Hoje nosso país está conquistando

espaço em todos os segmentos internacionais, está participando ativamente dos

problemas do Planeta, preocupa-se com seus vizinhos, cuida da América Latina, tem

papel importante na Organização das Nações Unidas, tem respaldo internacional,

balança comercial altamente favorável e crescimento extraordinário do PIB. Lembro-

me de que, na era FHC, o grande sonho do Deputado Paulo Paim, do PT, que hoje é

Senador reeleito pelo Rio Grande do Sul, era que o salário mínimo chegasse a

US$100,00. Foi uma luta inglória, e ele não conseguiu, porque naquela época diziam

que, se aumentassem o salário mínimo, o Brasil quebraria, quebrariam as empresas,

a indústria, as Prefeituras, a Previdência. Diziam que primeiramente era preciso
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esperar o bolo crescer. Mas o bolo não crescia, era dividido para poucos, para os

especuladores, para a pequena minoria, que se fartava com os recursos públicos.

Hoje não. De sete anos para cá, o salário mínimo saiu de US$70,00 para US$320,00.

Recuperamos o poder de compra, devolvemos dignidade aos nossos aposentados,

principalmente os da área rural, que recebem apenas um salário. Essas pessoas

foram incorporadas ao mercado consumidor. O salário mínimo na era FHC mal dava

para comprar uma cesta básica. Hoje as pessoas podem sonhar, podem fazer

dívidas, comprar parcelado, fazer financiamentos, porque houve uma recuperação

real do salário mínimo.

Estamos no caminho certo; estou convicto de que tudo vai andando muito bem no

Brasil. É por isso que temos orgulho do Presidente Lula, desse homem simples,

desse verdadeiro brasileiro, que, com sua alma generosa, com seu coração, faz uma

administração para todos, até mesmo para os ricos, porque, ao distribuir renda, todos

saem ganhando. Sai ganhando o dono do comércio, da padaria, da indústria. Foi

esse milagre, foi a divisão, foi dar oportunidade a milhões de pessoas que não tinham

acesso a nenhum tipo de consumo que transformou o Brasil. É por isso que ninguém

mais segura este país. Somos, de fato, um país do futuro.

Temos orgulho de participar deste momento extraordinário que vive a política

nacional. Muitos vêm falar de corrupção. A corrupção, na época deles, ficava debaixo

dos tapetes.

Ninguém ouvia falar em operação da Polícia Federal. A corrupção foi combatida nos

últimos oito anos, a Polícia Federal tem atuado com total liberdade.

Outra acusação que não nos cabe é a de censura à imprensa, que querem imputar

ao PT. Nunca o PT nem o governo Lula censuraram a imprensa, que nunca foi tão

livre no Brasil como agora. Às vezes, a imprensa brasileira exagera, mas tem total

liberdade.

Em Minas Gerais, ao contrário, a imprensa é totalmente censurada por outros

métodos. Lembro-me de que, durante os 40 dias da greve dos professores, não saiu

nenhuma nota de canto de jornal falando que ocorria a maior greve da história de

Minas Gerais. No entanto, quando a greve acabou, os jornais estamparam a

manchete de que havia acabado. Que alívio! Esse tipo de imprensa não faz bem ao
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Brasil, a imprensa chapa-branca, partidária, que tem lado, que é raivosa e cujos

funcionários não têm liberdade de expressar seus pensamentos. Sabemos que em

Minas Gerais há gente dentro das redações dos jornais pautando as manchetes. Isso

é que é censurar a imprensa livre. No quesito de censura à imprensa, os

Governadores Aécio Neves e Anastasia dão “show”, e Hugo Chavez fica pequeno

perto deles.

Sr. Presidente, ainda tenho 2 minutos, mas vejo que não há quórum.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Nobre Deputado, gostaria de lembrar

que estou inscrito e que o quórum é o mesmo de quando V. Exa. iniciou. Tivemos o

cuidado de não pedir o encerramento em respeito à sua fala. Peço a atenção de V.

Exa. para que possamos exercer o debate democrático.

O Deputado Paulo Guedes* - Foi importante V. Exa. tocar no assunto. Fiz questão

de provocar porque ontem, neste mesmo horário, eu também estava inscrito.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Eu não estava aqui, mas estou inscrito.

O Deputado Paulo Guedes* - Eu também estava inscrito ontem.

Não vou pedir o encerramento, apenas fiz questão de provocar. Poderia pedir,

poderia dar o troco, mas não somos tão pequenos. Já é a quarta vez que estou

inscrito e um Deputado do PSDB pede o encerramento de plano da reunião para que

eu não fale. Não usarei as mesmas armas antidemocráticas da censura à liberdade

de expressão, que V. Exas. tanto pregam, do equilíbrio do Parlamento. Por esse

motivo, não pedirei o encerramento de plano da reunião, para que V. Exa. tenha toda

a liberdade de usar seus 15 minutos para tentar confundir, mais uma vez, a opinião

do público. Mas o povo mineiro e o povo brasileiro não se deixarão confundir, porque

já descobriram que o Brasil está no caminho certo com o governo do Presidente Lula,

ao qual será dada continuação, se Deus quiser. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Domingos Sávio, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A

Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a

palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
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boa tarde. V. Exa., Deputado Paulo Guedes, pode verificar nos anais desta Casa que,

como Líder da Maioria e Deputado nesta Casa há quase oito anos, nunca adotei a

prática de pedir encerramento de plano como estratégia para impedir qualquer

manifestação. Jamais! Em todas as circunstâncias, sempre me posicionei a favor do

debate, por entender que ele é o grande instrumento da democracia. Portanto, essa

observação de V. Exa. não cabe se se refere a mim, e é preciso que isso fique bem

claro no início do registro que quero fazer. V. Exa. se equivoca ainda ao dizer que

tentarei, de alguma forma, iludir ou enganar. Essa também não é nossa prática.

Sempre nos batemos pela verdade e lutamos para que ela prevaleça, expondo as

coisas com clareza e em detalhes, sem permitir que as pessoas sejam enganadas.

Isso, sim, às vezes incomoda alguns colegas que acreditam que daqui podem falar o

que bem entendem, sem qualquer preocupação com a verdade. Assim, quando

venho esclarecer alguma coisa, de maneira bem precisa, isso incomoda alguns.

Quero ainda reiterar as minhas palavras de agradecimento, Sr. Presidente. Não tive

tempo suficiente para isso, porque, além de agradecer, fiz questão de alertar, como é

de meu feitio, para as preocupações que ainda tenho com o processo democrático

das eleições, que, em meu entendimento, estão apenas engatinhando, em processo

de amadurecimento. Temos, sim, de festejar por vivermos um momento de

democracia, mas sem nos esquecer de que não é ainda uma democracia plenamente

madura e aperfeiçoada como a que desejamos. Ainda temos inúmeras imperfeições

nesse processo e cabe a nós, que representamos o nosso povo, lutar por seu

aperfeiçoamento, e ao cidadão ficar atento, participar do processo eleitoral com

espírito público. O espírito público não é algo reservado a quem se candidata ou a

quem participa de vida partidária. Se fosse assim, nem de longe teríamos uma

democracia. O sentimento de cidadania é a essência do espírito patriótico, da vida de

uma nação. Não podemos acreditar que os nossos destinos estão nas mãos dos

políticos ou dos que se candidatam a alguma coisa. Temos de compreender que a

política é algo presente na vida de todos, como deve ser. Temos de constatar, com

muito pesar, que infelizmente ainda há muitos analfabetos políticos, aqueles que

batem no peito, como dizia Bertolt Brecht, e dizem que não gostam de política, que

não discutem política e não se misturam com ela, como se isso fosse algo sensato e
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fizesse algum sentido. Querendo ou não, a política faz parte da nossa vida. Gostando

ou não, no final do mês vamos decidir quem vai governar o Brasil, vamos decidir o

nosso futuro. Aí a minha preocupação em não apenas agradecer, mas em agradecer

e fazer constatar que temos um desafio enorme pela frente.

Mas é sempre importante agradecer e, reitero, em primeiro lugar a Deus. Nós,

Deputado Getúlio Neiva, que cortamos as estradas e o céu do Estado de Minas

Gerais durante esses meses de campanha, expondo-nos aos mais diversos riscos,

temos de agradecer muito a Deus. Portanto, agradeço por mim e pelos muitos

colegas, sempre que penso nos tantos candidatos, de todos os partidos, correndo

para baixo e para cima, em uma luta às vezes insana, porque essa é uma corrida

contra o relógio; é preciso visitar centenas de cidades e conversar com milhares ou

milhões de pessoas, em um prazo que se vai esgotando. Trabalha-se 18 horas por

dia, faça chuva ou faça sol, mas Deus, extremamente generoso, como é a sua própria

natureza, abençoou-nos e nos deu saúde e disposição. Quando pensávamos não ser

mais possível ter forças, vinha a mão de Deus nos impulsionando para trabalharmos

mais um pouco, o que, obviamente, foi fundamental.

As bênçãos de Deus são sempre importantes para todos, assim como a nossa

capacidade de estarmos atentos, de compreendermos e não nos distanciarmos dele,

pois Ele não se distancia de nós, mas sempre nos abençoa e nos acompanha. Isso é

importantíssimo. É claro que Ele se manifesta de diversas formas. Uma das

manifestações claras de Deus na nossa vida é a família, sempre ao nosso lado.

Acham ruim quando se discute na campanha, na internet ou quando se questiona

sobre quem é a favor ou contra o aborto ou quem respeita ou não a família. É claro

que isso é importante numa campanha.

Estamos falando de um País cujos valores cristãos são essenciais. O respeito é

importante, sim. Entendo que não está em jogo a discussão da religiosidade ou

determinados aspectos das convicções pessoais, mas o respeito à condição de País

cristão e ao nosso povo é pressuposto fundamental para quem pretende governar

nosso país. Por isso é preciso conhecer a pessoa em quem se votará, é importante a

biografia, a história, o passado, como se comportou até então e como se comporta.

Esses valores são essenciais. Por isso é importante saber a posição de determinado
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candidato ou candidata a respeito do aborto, pois é a base da família o compromisso

com a vida. É fundamental e importante saber se a pessoa tem compromisso com a

verdade, se ela não fica colocando as coisas embaixo do tapete, se possui uma

história limpa ou se fica fazendo dossiê ou inventando mentiras sobre a vida dos

outros e não quer que sua própria história seja apresentada de maneira transparente.

Agradeço a Deus, à família e à equipe. Quando se vota em alguém, vota-se em um

partido, uma equipe ou em um grupo político. Qual o grupo político que, de fato,

queremos que governe o Brasil?

No meu entendimento, há um aspecto muito importante no que diz respeito a

governo e democracia, especialmente quando se fala em Presidência da República.

Temos que parar de achar que apenas um grupo, alguém, meia dúzia de pessoas ou

- o que é ainda pior - um partido se interessa pelo Brasil e ama este país, fez tudo por

ele, ou que a história do País tenha começado há oito anos, como se colocássemos

na lata de lixo uma história de vida.

Citemos um exemplo na família. Analise sua vida pessoal. Espero que ela tenha

melhorado nos últimos oito anos. A grande maioria das pessoas vai melhorando ao

longo de sua vida. Considerando que hoje você tenha, por exemplo, 30 anos e sua

vida tenha melhorado dos 22 aos 30 anos, até os 22 anos sua vida irá para a lata de

lixo? O período em que se alfabetizou e o processo de amadurecimento não valeram

nada? A família que construiu, a luta do seu pai e do seu avô não valeram nada?

Há quem não tenha respeito pela história do Brasil e dos governantes do passado.

É claro que devemos ter espírito crítico para não repetir os erros do passado, mas

não podemos anular nossa história, zerar tudo ou simplesmente comparar o dia de

hoje com 10, 15 ou 20 anos atrás, como se se tratasse de situações possíveis de

serem comparadas, como, por exemplo, a realidade da tecnologia, da economia

mundial e uma série de valores. Não se começa uma casa pelo telhado. Houve uma

base para que houvesse mudanças e evolução. E isso é fundamental.

Volto a agradecer à equipe. A equipe é importante, mas, quando se pensa em

governar o Brasil, é preciso pensar em governá-lo, de fato, para todos, e não apenas

no “slogan” para uma companheirada ou partido se apossar do País ou para um

grupo se sentir dono de todas as decisões e dizer: “A partir de agora somos apenas
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nós. Nunca mais na história deste país alguém terá poder para fazer nada pelo Brasil,

apenas nós. Nem mesmo alternância queremos no governo, apenas um grupo”. Isso

é muito sério. Nesse caso, não estamos discutindo eleição, mas conceito de

democracia, princípio democrático.

Agora mesmo um colega falava sobre imprensa e dizia “imprensa raivosa”. Eu acho

isso engraçado. A imprensa passa quase oito anos elogiando o Presidente Lula e os

últimos meses de campanha expondo as condições de vantagem explícita da

candidata do Presidente, no primeiro momento. Entretanto, quando há qualquer

sinalização de que o cenário mudou - aliás, não é a questão de dar ou não a notícia,

pois ela é o resultado das urnas -, de que a maioria do povo brasileiro não concordou

com a tese de que estava tudo resolvido, de que o País estava às mil maravilhas e de

que vão homologar uma decisão seguindo praticamente a ordem do Presidente da

República, a culpa é da imprensa. Ela é raivosa. Esse é um conceito que também

fere a democracia. Se a imprensa me critica, ela é raivosa; mas, se ela me elogia, ela

é maravilhosa. Isso é falta de senso democrático. Então agradeço também à

imprensa, sem conceituá-la como boa ou ruim, porque imprensa é imprensa. Num

país livre, imprensa é imprensa, não tem de ser boa ou ruim. Ela paga o preço do

grau de coerência que tem, na medida em que entendemos que o nosso povo está

amadurecendo. Se a imprensa não é coerente, o próprio povo fará o julgamento dela.

Ela deve ser livre, sempre.

Agradeço a cada um dos cidadãos que escolheu o nosso nome. Assim, Presidente,

nesses últimos minutos que me restam, reitero a minha preocupação e o meu

compromisso de trabalhar. Não posso nominar as quase 700 cidades dos 853

Municípios que me confiaram voto, nem vou nominar as que me deram maior

votação, pois cada voto é importante. Então, todas as cidades são importantes, todos

os 143.113 eleitores são importantes. Vou ater-me a dizer a cada um deles que já

estou na luta, já estou trabalhando para que possa, de fato, ser digno dessa

confiança, mantendo coerência, como a que tem faltado em algumas análises.

Quando fizeram comentários agora há pouco sobre a fala de V. Exa., que falou de

PPP, disseram que V. Exa. falou sobre privatização. V. Exa. não falou de privatização

hora nenhuma. Por falar em privatização, há a questão de faltar com a verdade, e
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tentam rotular o governo anterior. O governo atual, do Presidente Lula, privatizou

alguns bancos federais, como o Banco do Estado do Ceará e o Banco do Estado do

Maranhão, do grande aliado do Presidente Lula. Falou-se agora mesmo da esquerda,

da direita, que nós, do PSDB, somos direita e estamos a vida inteira no poder. Só que

não há autocrítica. Aí insisto em lembrar que é preciso ter cuidado com as palavras

para não faltar com a verdade. Esqueceu-se, por exemplo, de que o Sr. Sarney, que

esteve sim, ao longo da história do Brasil, mesmo durante o período militar, no poder,

é a base do Presidente Lula. Apenas me lembrei dele porque o Banco do Maranhão,

que era federal, foi privatizado pelo Presidente Lula. O Collor, V. Exa. se lembra muito

bem, está na base do Presidente Lula, guerreiro e defensor da linha política do

Presidente.

Contudo, não quero dizer que o Presidente Lula é ruim, e sim que parem de dizer:

do meu lado é tudo bom, é gente boa, é tudo maravilhoso; do lado de quem faz

oposição hoje no Brasil está tudo ruim, e ainda que vão acabar com a oposição no

Brasil, que vão zerar a oposição no Brasil. Vão fazer o quê? Um regime autoritário no

País? Um regime que não tem alternância no Poder? Tendo sido eleito, o meu dever

é primar pela verdade.

O Deputado Paulo Paim também foi lembrado. Disseram que S. Exa. sonhava com

uma série de coisas na época do Fernando Henrique, como um salário melhor. Ele

sonhava em acabar com o fator previdenciário. Todo mundo se lembra do caso. Isso

foi votado na Câmara, mas foi vetado pelo Presidente Lula. Nesta semana falei com o

José Serra, candidato do PSDB, que é questão de honra que se acabe com o fator

previdenciário no Brasil, pois não é justo tirar dos idosos, à medida que vão ficando

mais velhos, a aposentadoria deles, pela qual pagaram. Então se falou do Paulo

Paim, do salário mínimo, criticaram o governo anterior, mas não quiseram lembrar

que o Paulo Paim, do PT, votou para o término do fator previdenciário. Foi aprovado,

mas o Presidente vetou o fator previdenciário. E isso foi há pouco tempo, não há

como dizer que se esqueceu. Portanto, é tampar o sol com a peneira.

O Brasil está melhorando sim. Mas ele está melhorando porque o governo é do PT?

O Estado de Minas Gerais foi governado pelo PT nos últimos oito anos? E São Paulo

também foi governado pelo PT? São Paulo e Minas Gerais melhoraram muito, tanto
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que elegeram os governantes do PSDB no 1º turno. O PSDB governa com seriedade

e responsabilidade. Não é dizer que um governo governa com responsabilidade e o

outro, não. Temos de dizer que há dois candidatos no 2º turno. O povo, de maneira

livre, deve analisar a história de um e de outro, e não ficar preso à ideia de que não

tem que votar no fulano ou na fulana. Não! O povo é soberano e haverá de saber

escolher aquele que pode governar melhor o Brasil, que tem a melhor biografia, bem

como condições de fazer um grande governo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de quarta-feira, dia 13, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia

9/10/2010.). Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2010

ATA

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/10/2010

Às 9h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo, Ruy

Muniz e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Fahim Sawan, por indicação da

Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,

os Deputados Carlos Pimenta e Célio Moreira. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Ruy Muniz, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e

votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios dos Srs. José Henrique Paganelli e outros Vereadores da

Câmara Municipal de Conceição do Rio Verde, solicitando a esta Comissão tomada

de providências quanto aos constrangimentos a que estão submetidos, sendo

impedidos de fiscalizar os atos praticados pelo Prefeito local; Júlio César Pereira da

Silva, preso em Malacacheta, pedindo ajuda a esta Comissão para o seu processo

criminal; Maria Margarida Martins Salomão, reitora do Instituto Votorantim,

encaminhando uma revista “Onda Jovem”, edição 6, nº 20, São Paulo; e de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. Márcio Vander Vieira, Secretário da Comissão de Direitos

Humanos da 119ª Subseção da OAB-MG; da Secretaria Processual do Conselho

Nacional de Justiça (2/9/2010); Eduardo Brum, Desembargador da 4ª Câmara

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado; Alysson Paixão de Oliveira Alves,

Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais; Paulo Roberto

Moreira Cançado, Procurador de Justiça e Secretário-Geral da Procuradoria-Geral de

Justiça; Cel. PM Hebert Fernandes Souto Silva, Corregedor da PMMG; Celso

Amorim, Ministro das Relações Exteriores; Humberto Adami, Ouvidor da Secretaria

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República;
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Maria das Dores Costa Lemos, Assessora do Gabinete da Defensoria Pública-Geral;

e Raquel Elizabete de Souza Santos, Subsecretária de Desenvolvimento da

Educação Básica (25/9/2010); Luciano Luz Badini Martins, Promotor de Justiça e

Coordenador do CAO-MA; e Vânia da Conceição Pinto, Juíza de Direito da Comarca

de Rio Pardo de Minas (2/10/2010). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir os Srs. José Judson da Silva, Diretor Operacional da

Corregedoria da Secretaria de Estado de Defesa Social, representando a Sra.

Luciana Nobre de Moura, Corregedora da Secretaria de Estado de Defesa Social;

Luiz Carlos Ferreira, Subcorregedor de Polícia Civil, representando o Sr. Geraldo de

Morais Júnior, Corregedor-Geral da Polícia Civil de Minas Gerais; Kleber Valadares

Coelho Júnior, Delegado de Polícia do Serro; Matheus de Mendonça Gonçalves Leite,

advogado; Paulo Henrique da Silva Santos, Agente de Segurança Prisional; e Márcio

Júnior Ribeiro Martins, Agente Penitenciário, que são convidados a tomar assento à

mesa. O Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem ao

debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Durval

Ângelo (17), em que solicita seja realizada reunião de audiência pública, com os

convidados citados, para discutir denúncias de crimes de violação de direitos

humanos, prevaricação, corrupção e tráfico de drogas, com o possível envolvimento

de policiais civis e de uma Delegada de Polícia, no Município do Serro; seja realizada

visita ao Residencial San Martin, conhecido como Torres Gêmeas, no Bairro Santa

Tereza, em Belo Horizonte, para averiguar a situação das famílias alojadas nas

dependências desse imóvel; sejam encaminhados à Defensoria Pública do Estado

cópia das notas taquigráficas da 46ª Reunião Extraordinária desta Comissão e pedido

de providências para que se avalie a possibilidade de instauração de ação judicial

contra o Estado e o Município em favor dos moradores dos prédios do Residencial

San Martin, a fim de reparar-lhes os danos morais e patrimoniais decorrentes do
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incêncio ocorrido em um dos prédios; seja encaminhado ao Promotor de Justiça

Rodrigo Filgueira, Coordenador do CAO-DH, pedido de providências para que se

avalie a possibilidade de solicitar informações à Prefeitura de Belo Horizonte sobre os

projetos a serem implementados nos referidos prédios; sejam encaminhados à

Secretaria do Patrimônio da União, vinculada ao Ministério do Planejamento, cópias

das notas taquigráficas das reuniões extraordinárias desta Comissão realizadas nos

dias 2/10/2003, 16/12/2009, 26/2/2010 e 5/10/2010 e pedidos de providências para

que se avalie a possibilidade de utilização do Fundo Contingente a fim de resolver a

situação dos moradores do Residencial San Martin; sejam encaminhados ao

Ministério das Cidades cópia das notas taquigráficas da 46ª Reunião Extraordinária

desta Comissão e pedido de providências para que assuma a negociação direta com

a Prefeitura de Belo Horizonte a fim de solucionar a situação dos moradores do

Residencial San Martin; seja encaminhado ao Prefeito de Belo Horizonte pedido de

providências para que avalie a possibilidade de retorno das famílias desalojadas ao

Residencial San Martin; sejam encaminhados ao Chefe da Polícia Civil e ao

Secretário de Estado de Defesa Social cópia das notas taquigráficas da 21ª Reunião

Ordinária desta Comissão e pedido de providências para a apuração de todas as

denúncias sobre violação de direitos humanos e abuso de autoridade na cadeia do

Serro; o levantamento de documentos e informações sobre possíveis irregularidades

na conduta dos Agentes de Polícia Laudelino e Neide Alves de Figueiredo e da

Delegada de Polícia Iara França Camargo; o afastamento imediato dessas

autoridades até a apuração dos fatos; e para garantir a vida das vítimas e

testemunhas dos possíveis crimes de violação de direitos humanos e abuso de

autoridade; seja encaminhado ao Secretário de Estado de Defesa Social pedido de

providências para a recontratação imediata dos Agentes Penitenciários Paulo

Henrique da Silva Santos e Márcio Júnior Ribeiro Martins, possíveis vítimas de

assédio moral, abuso de poder e acusações forjadas; e para a inserção na pauta da

próxima reunião do Colegiado das Corregedorias de um ponto sobre as denúncias de

violação aos direitos humanos e abuso de autoridade na cadeia do Serro; sejam

encaminhados ao Subsecretário de Assuntos Prisionais - Suapi - da Secretaria de

Estado da Defesa Social - Seds - cópia das referidas notas taquigráficas e pedido de
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providências com relação às denúncias apresentadas por Agentes Penitenciários

sobre violação de direitos humanos, assédio moral e abuso de autoridade na cadeia

pública do Serro, para o pagamento dos salários atrasados retidos e para a

recontratação imediata dos Agentes Penitenciários Paulo Henrique da Silva Santos e

Márcio Júnior Ribeiro Martins; sejam encaminhados a Luciana Nobre de Moura,

Corregedora da Seds cópia das referidas notas taquigráficas e pedido de

providências para a apuração de todas as denúncias sobre violação de direitos

humanos e abuso de autoridade na cadeia do Serro; a designação de um Delegado

da Corregedoria para acompanhar “in loco” a apuração dos fatos denunciados e

assim garantir a imparcialidade da investigação; o levantamento de documentos e

informações sobre possíveis irregularidades na conduta da Delegada de Polícia Iara

França Camargo e dos Agentes de Polícia Laudelino e Neide Alves de Figueiredo; a

inserção na pauta da próxima reunião do Colegiado das Corregedorias de um ponto

sobre as denúncias de violação aos direitos humanos e abuso de autoridade; e o

afastamento imediato dessas autoridades até a apuração dos fatos; seja realizada

reunião de audiência pública no Município do Serro para averiguar denúncias sobre

violação de direitos humanos, assédio moral, abuso de autoridade e tortura na cadeia

pública local; sejam encaminhados ao Promotor de Justiça da Comarca de Serro, ao

Coordenador do CAO-DH do Ministério Público e à Ouvidoria de Polícia cópia das

referidas notas taquigráficas e pedido de providências com relação às denúncias

apresentadas por Agentes Penitenciários de abuso de autoridade e tortura praticadas

na cadeia pública do Município de Serro; sejam encaminhados às Comissões de

Direitos Humanos e de Prerrogativas da OAB-MG cópia das referidas notas

taquigráficas desta reunião e pedido de providências com relação às denúncias de

cerceamento de defesa, pela Delegada de Polícia Iara França Camargo,

apresentadas pelo advogado dos Agentes Penitenciários; sejam encaminhados ao

Serviço de Assistência Judiciária da PUC-MG do Serro cópia das referidas notas

taquigráficas e pedido de cópia de todas as denúncias nas quais estejam envolvidos

policiais e a cadeia pública do Município de Serro; sejam encaminhados ao Juiz da

Comarca de Serro cópia das referidas notas taquigráficas e pedido de providências,

caso já não tenham sido tomadas, com relação à denúncia apresentada nesta
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Comissão de que agentes policiais do Município desfilaram com presos pela cidade

na viatura policial, sendo retirados e exibidos na Praça da Matriz, configurando

possível abuso de autoridade, antes de conduzi-los à autoridade policial; sejam

encaminhadas ao Secretário de Defesa Social, à Corregedora da Secretaria de

Defesa Social e ao Chefe da Polícia Civil cópia das referidas notas taquigráficas e

pedido de providências com relação às denúncias de cerceamento de defesa pela

Delegada de Polícia Iara França Camargo apresentadas pelo advogado dos Agentes

Penitenciários Matheus de Mendonça Gonçalves Leite. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de outubro de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.741/2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.741/2010, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

que declara de utilidade pública a Associação Comercial e Empresarial de Piumhi –

Acep –, com sede no Município de Piumhi, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.741/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Empresarial de Piumhi –

Acep –, com sede no Município de Piumhi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comercial e Empresarial
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de Piumhi – Acep –, com sede no Município de Piumhi.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 13/10/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique, Tiago Ulisses e Wander

Borges

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.924 a 4.926/2010 - Requerimentos nºs 6.676 a

6.680/2010 - Comunicações: Comunicação do Deputado Carlos Mosconi - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Vanderlei Miranda, André Quintão, Gustavo

Valadares, Padre João e Getúlio Neiva - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura

de Inscrições - Comunicação da Presidência - Requerimento do Deputado Padre

João; deferimento; discurso do Deputado Paulo Guedes - Requerimento do Deputado

Luiz Humberto Carneiro; deferimento; discurso do Deputado Eros Biondini -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio

Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Lafayette de Andrada

- Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca

Ferreira - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé

Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
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reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Getúlio Neiva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Ricardo Tadeu Linardi, Coordenador do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público - CAO-PP -, em exercício,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.240/2010, da Comissão de

Direitos Humanos.

Da Sra. Maria de Lourdes Rodrigues Fassy, Diretora da Superintendência Regional

de Ensino Metropolitana B, prestando informações relativas ao Requerimento n°

6.387/2010, da Comissão de Segurança Pública.

Da Sra. Scheilla Samartini Gonçalves, Superintendente da Supram Central -

Metropolitana, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.201/2010, da

Comissão de Minas e Energia.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.924/2010

Declara de utilidade pública a Associação Centro de Formação e Renovação da

Vida, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Centro de Formação e
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Renovação da Vida, com sede no Município de Uberaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de outubro de 2010.

Fahim Sawan

Justificação: A Associação Centro de Formação e Renovação da Vida é uma

associação privada, sem fins lucrativos, cuja finalidade é oferecer à população a

orientação e o suporte necessários para enfrentar o problema do álcool e das drogas.

Ali são realizadas atividades de prevenção com crianças, no sentido de alertá-las

sobre o perigo que as drogas ou o álcool representam na vida das pessoas,

orientando-as para que possam diferenciar as boas das más amizades, além de

palestras com o intuito de oferecer ajuda às famílias que tem casos de dependentes

de álcool ou drogas.

À frente desse projeto estão pessoas de idoneidade incontestável, que realizam um

trabalho sério, sempre atentas às disposições estatutárias da entidade, a suas

finalidades e objetivos, colocando o ser humano e sua família em primeiro lugar.

Assim sendo, solicito o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.925/2010

Declara de utilidade pública as Obras Sociais de Nossa Senhora de Fátima, com

sede no Município de Barbacena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam declaradas de utilidade pública as Obras Sociais de Nossa Senhora

de Fátima, com sede no Município de Barbacena.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de outubro de 2010.

Lafayette de Andrada

Justificação: As Obras Sociais de Nossa Senhora de Fátima, instituição fundada em

outubro de 2008, em Barbacena, é uma entidade sem fins lucrativos que tem como

objetivo principal amparar as crianças e idosos, integrando-os à sociedade. Está
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devidamente registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de

Barbacena e, conforme atesta o Presidente da Câmara Municipal desse Município, é

composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Assim sendo, solicito dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.926/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua de Itabira, com

sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua de

Itabira, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de outubro de 2010.

Wander Borges

Justificação: O esporte desenvolve valores como afetividade, percepções,

expressão, raciocínio e criatividade, motivo pelo qual representa importante

instrumento de socialização, educação, promoção da saúde e da identidade cultural e

cooperação dos povos. Os benefícios atribuídos à atividade fizeram com que a

Organização das Nações Unidas, embasada em recente estudo, recomendasse a

adoção do esporte como instrumento de políticas públicas direcionadas ao

desenvolvimento humano. Em 22/5/2006, visando tornar o esporte uma vigorosa

ferramenta de inclusão social, foi fundada a Associação dos Corredores de Rua de

Itabira, constituída legalmente em 18/1/2007 como pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos, que objetiva proporcionar a difusão de atividades sociais e

desportivas. A entidade, além de promover e incentivar a prática desportiva, presta

relevantes serviços à comunidade, uma vez que desenvolve ações que visam atender

a crescente demanda da população nessa área, voltada, sobretudo, para o esporte

destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A entidade tem

as seguintes finalidades estatutárias: congregar e aproximar atletas brasileiros e
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estrangeiros, estabelecer laços de amizade com atletas em atividade, estimular o

ingresso de associados, preservar a dignidade atlética, contribuir com o

aperfeiçoamento cultural dos associados, manter intercâmbios com agremiações do

gênero, promover competições de atletismo, realizar eventos sociais e participar de

competições. Como visto, a associação presta relevantes serviços à comunidade,

desenvolvendo ações que visam atender à crescente demanda das pessoas em

situação de vulnerabilidade socioeconômica, com o propósito de contribuir para seu

desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho realizado pela Associação dos Corredores de Rua

de Itabira.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.676/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Transportes pedido de providências para que se realizem obras de

recuperação da estrutura da ponte sobre o Rio Sapucaí, em São Gonçalo do

Sapucaí. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 6.677/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado à

Superintendente Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do

Norte de Minas pedido de apuração de denúncias de lançamento irregular de

substâncias tóxicas no Rio São Francisco, em Pirapora, supostamente realizado pela

Companhia Têxtil Santo Antônio, conforme a matéria "Rio São Francisco Intoxicado",

veiculada no jornal "Hoje em Dia" de 5/10/2010.

Nº 6.678/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Centro Municipal de Educação Infantil Santa Rafaela pelo

recebimento do Prêmio Faz Bem Cuidar, organizado pela Nestlé. (- Distribuídos à

Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 6.679/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Segurança Pública de Goiás, ao Corregedor-Geral da
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Secretaria de Segurança Pública de Goiás e ao representante do Ministério Público

da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Valparaíso de Goiás pedido de apuração

de denúncia de ameaças sofridas pela vítima de homicídio Sd PM Rotisley de

Andrade Coelho, bem como averiguação da responsabilidade dos servidores

envolvidos nos procedimentos investigatório e judicial.

Nº 6.680/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências em relação à

superlotação no Presídio Regional de São João Del-Rei e de que seja dada ciência

deste requerimento aos Vereadores da Câmara Municipal de Santa Cruz de Minas.

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Carlos Mosconi.

O Sr. Presidente - A Presidência comunica aos colegas e a todos que hoje é

aniversário do Deputado João Leite, a quem desejamos, em nome da Mesa, saúde,

felicidades e realização de todos os seus sonhos.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, colegas Deputadas e Deputados,

servidores da Casa, profissionais da imprensa, senhoras e senhores que

acompanham os nossos trabalhos das galerias e pela TV Assembleia, boa tarde.

Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna na tarde desta quarta-feira é a

oportunidade de expressar minha gratidão. Para expressar minha gratidão, por que

não dizer 64.929 vezes muito obrigado a todos os mineiros e mineiras que renovaram

a sua confiança, depositando o seu voto na urna no dia 3, confirmando, assim, meu

mandato e conferindo a mim mais quatro anos nesta Casa? Esse mandato se iniciará

em 1º de fevereiro e tem como proposta buscar repetir o modelo de mandato que

temos cumprido até aqui: não outro senão um mandato comprometido com as causas

do nosso Estado, focado na questão social. E mais: um mandato que, com certeza,

reconhecido através das urnas para sua renovação, não se pode furtar à

responsabilidade de fazer mais e melhor neste próximo pleito - lembro ainda que este

mandato continua, que ele ainda não terminou.

Aqui estamos, presentes nesta Casa, nesta tarde de quarta-feira, após o feriado de
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12 de outubro, dando mostra do nosso compromisso de trabalho. Lembramos que -

muitas vezes há uma interpretação equivocada de alguns de que os Deputados só

trabalham quando estão no Plenário -, como é sabido, o nosso trabalho de gabinete é

incessante. Hoje mesmo, às 8h30min, eu já estava em meu gabinete, onde passei

toda a manhã em atendimento, e agora estamos aqui, no Plenário. O trabalho nesta

Casa é muito envolvente. Costumo dizer que o que não falta aqui é trabalho, para

quem quer trabalhar, naturalmente, e creio que os companheiros Deputados e as

companheiras Deputadas têm esse compromisso de trabalho, o que tem sido

demonstrado ao longo desses quatro anos de bastante produtividade em todas as

áreas. Quando falo em trabalho, falo não somente do trabalho de gabinete, do

trabalho em Plenário, mas principalmente do trabalho realizado por meio das

comissões temáticas desta Casa, assim como das comissões que são constituídas de

forma extraordinária para analisar vetos, discutir projetos. Enfim, trata-se de um

trabalho bastante intenso que tem como único objetivo fazer sempre o melhor em

favor do nosso povo mineiro. Eu, neste momento, tenho a oportunidade de expressar

minha gratidão para centenas de Municípios. Nessa eleição, particularmente, recebi

votos em mais de 500 Municípios, mais precisamente em 504 Municípios, dos nossos

853. Portanto, em mais de 50% deles alguém se lembrou do meu número, e, na urna,

depositou seu voto de esperança e de confiança. E eu vou, com certeza, empenhar-

me ao máximo para não frustrar nenhum deles, buscando fazer, como disse,

conforme tenho feito até aqui, um mandato com responsabilidade, transparência,

muito trabalho, muita dedicação, tendo como foco atender às demandas que chegam

até nós no dia a dia. É fato que muitas vezes não é possível conseguirmos o

atendimento pleno, na totalidade, das demandas que chegam até nós, mas, em

grande parte, temos sido vitoriosos e conseguido trazer uma resposta positiva, uma

resposta que atenda a essas demandas. Costumo dizer que, quando recebemos uma

demanda, fazemos o encaminhamento dela e conseguimos êxito, alegramo-nos

juntos; quando não conseguimos, choramos juntos.

A verdade é que gostaríamos, sim, de dar uma resposta positiva a 100% dessas

demandas, mas sei também que é utópico da minha parte imaginar que isso seria

possível. No entanto, sinto, no coração, a alegria de poder dizer que boa parte dessas
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demandas tem encontrado, quanto ao atendimento, uma resposta positiva, que tem

trazido para muitas pessoas um alento. Algumas pessoas, em momentos muito

delicados, ao chegarem a esta Casa, seja representando um determinado segmento

da nossa sociedade, seja representando ela mesma numa demanda pessoal,

encontram atendimento, respeito, cuidado e carinho. Percebo que, ao fazermos isso,

contribuímos para que levem desta Casa uma boa impressão. Ainda que, muitas

vezes, algumas pessoas ou setores tentem passar uma imagem negativa do

Parlamento, posso, com toda a segurança e certeza, dizer que o que se produz aqui

é muito, e a produção desta Casa traz muitos benefícios para a população de Minas

Gerais.

Como disse, a proposta é continuarmos fazendo mais e melhor. A minha oração,

neste pronunciamento, é para que Deus nos abençoe, bem como aos colegas

Deputados e Deputadas, no exercício do novo mandato que se avizinha! Que Ele

continue nos dando força, vigor, sabedoria e inteligência! É fato que, em breve,

teremos de nos despedir de alguns colegas com quem convivemos aqui neste tempo

e por quem aprendemos a nutrir respeito e amizade. Lamentamos o fato de não

convivermos mais com eles, no dia a dia, nesta Casa; porém devo dizer que

continuaremos convivendo fora deste Parlamento e até mesmo aqui dentro, visto que

nesta Casa as portas estarão sempre abertas para os colegas e as colegas que não

conseguiram renovar os seus mandatos.

Ao mesmo tempo, damos as boas-vindas às Deputadas e aos Deputados que vêm

para esta Casa. Alguns estão retornando, porque por aqui já passaram; outros, pela

primeira vez, vêm para este Parlamento para cumprir um mandato. Que sejam todos

muito bem-vindos! Tenho certeza de que, assim como fui muito bem recebido quando

aqui cheguei, da mesma forma como fui bem recebido na Câmara Municipal de Belo

Horizonte para exercer o mandato de Vereador, esses novos parlamentares também

o serão, e não haverá de ser diferente com aqueles que, já tendo passado por aqui,

em breve retornarão. Estes, aliás, vão encontrar aqui o clima que deixaram de boa

amizade e de bons relacionamentos, e os novos parlamentares, com toda a certeza,

encontrarão um grupo de trabalho muito responsável e comprometido com as

demandas, principalmente com a que considero a mais importante, que é a
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responsabilidade e o dever de propor e aprovar leis neste Parlamento. Tenho certeza

de que os que chegam vão somar, e muito, para que tenhamos um novo mandato de

muita produtividade. Considerando-se a soma de forças e ideias dos parlamentares

que estão chegando e dos que aqui permanecem, ganha esta Casa, assim como

também ganha o eleitor, que confiou seu voto a cada um deles. Aliás, esse voto é

responsável por trazer para cá novos parlamentares e outros que por aqui já

passaram e por confirmar a permanência dos dois terços que foram reeleitos, como

prova de que o trabalho realizado nesta Casa recebeu a aprovação do nosso povo,

caso contrário essa renovação não seria tão pequena como foi.

Convenhamos, a renovação não foi tão grande, já que dois terços dos membros

desta Casa permanecem, como prova de que o trabalho desses dois terços tem

agradado e produzido resultados satisfatórios. Não tenho dúvidas de que a

continuidade do trabalho dos nossos Deputados será bastante produtiva, e o próximo

mandato será igualmente promissor.

Deixo aqui as minhas palavras de agradecimento e de sincera gratidão

especialmente àqueles que depositaram a sua confiança no meu nome e no meu

trabalho. Para que se tenha uma dimensão do que 64.929 votos significam, tenho

usado uma figura de comparação de fácil compreensão. Imaginem o Mineirão lotado

para uma decisão de um clássico, com todos os ingressos esgotados. Hoje, a lotação

do Mineirão é de 64 mil pessoas. Portanto, 65 mil votos, arredondando os números, é

mais que um Mineirão lotado de pessoas. Ver esse estádio lotado é o mesmo que

imaginar cada pessoa daquela se dirigindo à urna e se lembrando do seu número e

nome para mais um mandato.

Existem colegas que tiveram votação muito mais expressiva que a minha, ou seja,

seu número de votos foi equivalente a duas, quase três vezes a capacidade do

Mineirão. Prova também de que eles têm tido, por parte de seus eleitores, o

reconhecimento e a confiança que os conduzem e os mantêm nesta Casa

trabalhando em favor da causa dos mineiros.

Essa é a nossa proposta. Que Deus abençoe a nós e às nossas famílias, que,

nesse período, foram sacrificadas com a nossa ausência, famílias essas que

permaneceram ao nosso lado torcendo e trabalhando por nós, como podiam.
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Também quero agradecer à minha equipe de gabinete, que, nas horas de folga,

esteve trabalhando à noite e mesmo nos finais de semana, em busca da renovação

deste mandato. Não poderia furtar-me a fazer esse agradecimento. Agradeço ainda a

cada pessoa que abraçou a nossa proposta de campanha, não só contribuindo com o

seu voto, mas também levando o nosso trabalho ao conhecimento de seus vizinhos,

amigos e familiares, na sua comunidade e área de influência. Eles também

trabalharam por esses votos que, na soma, permitiram-me alcançar esse êxito e essa

vitória maravilhosa.

Finalizo dizendo que essa vitória não poderia ser dedicada a outro senão ao Senhor

Deus, que é quem nos dá força, vigor, sabedoria, direção e paz nos momentos de

tribulação, para que possamos continuar. A Ele, ao nosso Deus, toda honra, toda

glória, todo louvor, exaltação e reconhecimento por mais essa vitória. É a Ele que

dedico a minha vitória e o meu próximo mandato. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão* - Presidente desta Casa, Deputadas, Deputados,

telespectadores que acompanham a TV Assembleia, também venho a esta tribuna,

em um primeiro pronunciamento após o resultado eleitoral, para externar nossos

agradecimentos. Primeiramente agradeço a todos que democraticamente

participaram do primeiro turno, que proferiram seu voto com consciência, que

participaram de mais uma etapa de consolidação da democracia brasileira, tão

importante, conquistada com muita luta, organização e determinação de inúmeros

movimentos democráticos. A cada eleição por que passa o País é preciso celebrar

mais um passo rumo ao fortalecimento da nossa democracia, a meu ver ainda

distante de regras mais plurais, que permitam uma disputa em um nível de maior

igualdade entre os postulantes. Faz-se necessária uma reforma política que

possibilite maior fortalecimento dos partidos, mas há novas conquistas a cada

eleição. Neste momento, é também oportuno celebrar o número de votos obtidos,

suficientes para a nossa permanência na Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais. Foram 45.324 votos conquistados em mais de 650 Municípios de Minas

Gerais, portanto mais de 75% dos Municípios do nosso Estado. Só devemos
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agradecer aos Municípios e aos eleitores de toda Minas Gerais, que puderam confiar

em nosso trabalho. Agradecemos aos muitos que, além dos votos, apoiaram a

multiplicação destes, ocasionando a ampliação da presença da Bancada do PT nesta

Casa. Na última eleição foram eleitos 9 Deputados e, nesta, 11. Isso é importante

porque sabemos que, na política, não adianta simplesmente a eleição de um ou outro

candidato, por melhor que seja ou por melhor que seja seu trabalho. O resultado

eleitoral é o resultado do conjunto dos candidatos votados da chapa ou da coligação.

O fato de o PT apresentar esse crescimento revela também que o trabalho coletivo do

partido do Presidente Lula, ou seja, as políticas públicas sociais desenvolvidas pelo

governo federal foram reconhecidas pelo povo mineiro. Há de falar também da vitória

da nossa candidata Dilma Rousseff no primeiro turno, em Minas. Cumprimento a

chapa majoritária encabeçada pelo PMDB com o vice do PT, a chapa Hélio-Patrus,

que defendemos na eleição, que infelizmente não obteve vitória, mas cumpriu seu

papel com dignidade. Partimos agora para um segundo turno, onde se confrontam

dois projetos: o do governo Lula, dos avanços sociais, da continuidade com inovação,

e aquele outro, que é o do atraso, que significa voltar ao passado. Então os que

quiserem a continuidade terão a oportunidade de manifestar essa opção no segundo

turno. Entretanto há quem goste de sofrer e aí estão os anos de Fernando Henrique

Cardoso. Quem tiver saudades deles, também, democraticamente, pois o Brasil

permite isso, terá a opção de votar no candidato 45. Esperamos que sigamos em

frente, que não recuemos.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, sabemos que uma eleição é

muito difícil. É um momento de avaliação do trabalho realizado. Sempre aprendemos

em cada eleição. Esta, particularmente, trouxe-me momentos de muita alegria, não

simplesmente pelo aumento dos votos em relação à eleição anterior, nem pela honra

de poder representar o PT em um terceiro mandato ou por ter sido votado, como

disse, em mais de 75% dos Municípios de Minas Gerais, mas, principalmente, pelas

oportunidades do contato pessoal e da reafirmação de compromissos proporcionadas

por esta campanha. Foi muito bom, nessa campanha, ter contado com o apoio de

segmentos que numericamente não são tão expressivos, mas têm necessidade de

uma sintonia maior com este Legislativo, como os povos indígenas. Fico muito feliz
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por ter obtido mais de 30% da votação de Carmésia, onde temos os nossos irmãos

pataxós. Não fomos votados apenas pelas comunidades indígenas, mas também por

lideranças importantes. Percorremos assentamentos e acampamentos de irmãos que

precisam de maior apoio, de condições adequadas de regularização fundiária e

produtiva da agricultura familiar; tivemos contato com catadores de materiais

recicláveis, técnicos, militantes, profissionais das mais diversas áreas, como

educação, saúde, criança e adolescente e assistência social. Abro um parêntese para

cumprimentar os assistentes sociais, os estudantes de serviço social de toda Minas

Gerais, que, tenho certeza, são responsáveis em boa parte pela nossa votação

espalhada em diversas cidades. Percebemos isso durante nossas viagens e através

de mensagens que recebemos de Municípios que nem sequer tive oportunidade de

visitar, mas onde havia um militante social, um militante da área da criança, um

militante da assistência social, enfim, de regiões importantes como o Médio

Jequitinhonha, onde tenho a honra de ser o Deputado do PT mais votado, além do

Sudoeste mineiro, Zona da Mata, Leste, Vale do Aço, Belo Horizonte e Região

Metropolitana, onde tivemos votação expressiva, e Norte de Minas, São João das

Missões, com os nossos irmãos xacriabás. Nessa região, o campeão de votos foi o

Deputado Paulo Guedes, na pessoa de quem cumprimento todos os Deputados

eleitos da Bancada do PT.

Enfim, fomos votados em todo o Estado de Minas Gerais, em Belmiro Braga e

Miradouro, na Zona da Mata, onde fomos majoritários; em cidades importantes do

ponto de vista regional, como Capitólio, no Sudoeste mineiro, Araçuaí, Virgem da

Lapa e Francisco Badaró, no Médio Jequitinhonha, que nos conferiram votação

expressiva; em Sete Lagoas, aqui tão perto. Não faço distinção entre as cidades por

percentual de votação ou mesmo por número absoluto de votos. Sabemos que cada

voto constitui um capítulo e uma parte da vitória. Nenhum Município sozinho teria

condições de garantir a nossa permanência na Assembleia Legislativa. Portanto sou

grato a todos, desde aqueles onde tive um ou dois votos até aqueles onde tive a

chance de ser majoritário, como nossa querida Belmiro Braga, na Zona da Mata.

Contamos com o apoio de segmentos sociais e da juventude, que teve grande

participação na nossa campanha. Tivemos uma base fiel e importante na afirmação
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das políticas sociais: os militantes. Em nome dessas políticas públicas é que estamos

na Assembleia, que continuaremos aperfeiçoando o nosso mandato. É com essa

visão de Estado que renovamos nossa energia para a próxima etapa, conscientes de

que Minas Gerais precisa enfrentar com mais vigor as desigualdades sociais e

regionais. Essa eleição fortaleceu o debate político, demonstrou a importância de se

valorizarem os profissionais da educação, de se investir no ensino infantil, de se

combater a evasão escolar no ensino médio, de se garantir a associação do ensino

médio com o ensino profissionalizante e de se transformar a Uemg em universidade

estadual de verdade e não de fachada. Além disso, de garantir uma presença maior

do poder público nas políticas de redução das desigualdades regionais, mais

planejamento regional com participação popular e uma política integrada de

enfrentamento do “crack”, que rouba os melhores anos - quando não a vida - da

nossa juventude. Portanto os desafios são inúmeros, como na área ambiental de

revitalização das nossas bacias hidrográficas, de erradicar lixões ainda em 362

Municípios de Minas Gerais, de conservar melhor as nossas reservas naturais e

ambientais e o nosso patrimônio histórico, material e imaterial. Em nome desses

inúmeros desafios celebramos a vitória não simplesmente para conquistar mais um

mandato por mais importante que seja - aliás, é importante cumprir um terceiro

mandato nesta Casa, principalmente num momento político onde há uma hegemonia

no Estado de forças antagônicas, aquelas que o PT e o Presidente Lula defendem e

estamos defendendo do ponto de vista de projeto de Estado que enfatize e priorize as

políticas sociais. Mesmo assim conseguimos ampliar a votação, aliás, obter essa

votação em mais 75% dos Municípios - e renovar o nosso mandato por meio de uma

campanha limpa, séria, sem promessas ou demagogias, estritamente partidária,

mostrando que é possível chegar a esta Casa, ganhar as eleições dentro de um

patamar ético, rigoroso, partidário e muito respeitoso com a população e o próprio

meio ambiente.

Por isso, do fundo do coração, agradeço a todos os que confiaram o voto e o apoio,

que nos ajudaram em todos os Municípios de Minas Gerais e a todos os segmentos,

com a consciência bastante tranquila de que conseguimos essa vitória em razão do

trabalho realizado nesta Casa. Estendo os cumprimentos a todos os funcionários da
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Assembleia Legislativa. Não há Deputado que realize um bom trabalho se não tiver o

suporte institucional - aliás, na minha avaliação, é o melhor suporte institucional de

todas as Assembleias do nosso país - que esta Assembleia oferece a cada

parlamentar. Sempre digo que aquele parlamentar que quiser trabalhar bem nesta

Casa pode fazê-lo, pois a Casa lhe oferece estrutura e pessoal competente e

qualificado. Agradeço aos profissionais dos nossos mandatos e gabinetes que

também têm uma contribuição muito valorosa e técnica - aliás, outros técnico-política,

e outros partidária. Sabemos que essa conjugação dos nossos gabinetes

parlamentares com a estrutura institucional da Assembleia é que permite a realização

de um trabalho que eticamente responde à nossa missão quando ganhamos uma

eleição para representar o povo de Minas Gerais e também nos credencia para dar

um passo seguinte para uma nova entrada nesta Casa e em outro espaço legislativo,

como, por exemplo, o que foi conquistado pelos Deputados Weliton Prado e Padre

João, nossos nobres companheiros de bancada, que nos representarão agora na

Câmara Federal. Portanto, Sr. Presidente, este é um momento de agradecimento

extensivo a todos. Além disso, de cumprimento aos que foram reeleitos e aos que

eventualmente não foram, mas que têm hoje nesta Casa um papel muito digno, e de

um caloroso acolhimento àqueles que, a partir do ano que vem, estarão conosco sem

nos esquecer também da nossa valorosa assessoria da bancada na pessoa do

Carlão, que coletivamente permite que o desenvolvimento dos trabalhos seja não só

do mandato, mas também do mandato partidário. Agradeço a Minas Gerais e a Deus.

Espero que consigamos ter saúde e energia necessárias para cumprirmos e

honrarmos um novo mandato nesta Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, assim como o Deputado André Quintão, nobre colega, iniciarei meu

pronunciamento agradecendo aos mineiros que, mais uma vez, me confiaram um

novo mandato. Gostaria de agradecer a cada uma das pessoas que me ajudaram,

que me deram um voto de confiança - foram 71.568 votos -, e mesmo àqueles que
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não votaram em mim, mas que torceram, que participaram dessa campanha e desse

momento democrático. O compromisso continua. Manterei o meu final de mandato e

o próximo com muita responsabilidade e transparência, assim como fiz ao longo

destes últimos oito anos na Assembleia Legislativa. Muito obrigado a cada um de

vocês que me deram esse voto de confiança para permanecer por mais quatro anos

nesta Casa. Deputado André Quintão, os desafios são muitos. Apesar de V. Exa. e eu

estarmos em situações distintas nesta Casa - eu, como Deputado da base de apoio

do governo Aécio-Anastasia, e V. Exa como Deputado da Oposição, que sempre

pautou seu trabalho de forma responsável, pelo discurso coerente -, torci pela vitória

de V. Exa., assim como pela vitória daqueles que fazem política com “p” maiúsculo,

que fazem política com sinceridade e com responsabilidade. São muitos os desafios,

Deputado André Quintão, que enfrentaremos nos próximos quatro anos. Muito ainda

precisa ser feito para transformarmos Minas em um Estado mais justo e melhor para

se viver. Muito foi feito ao longo desses últimos oito anos, mas muito ainda precisa

ser feito. O Governandor eleito Antonio Anastasia, a quem rendo minhas

homenagens, porque venceu uma campanha dura ainda no primeiro turno, mostra

não só que era e é hoje o melhor administrador público do País - nós, mineiros, já

sabíamos -, mas também comprova ser um excepcional político, um homem público

com todas as qualidades que precisa ter um Governador de nosso Estado. Como

disse, desafios temos muitos. O governo de Minas, ao longo dos últimos oito anos,

resolveu o problema de asfalto dos Municípios que ainda não o tinham por meio do

programa Proacesso; resolveu o problema de boa parte das rodovias estaduais, com

recuperação e constante manutenção, por meio do ProMG. Agora o governo do

Estado lançou, por meio do programa Caminhos de Minas, um novo desafio: interligar

regiões para incrementar ainda mais a economia do nosso Estado, para gerar mais

emprego, mais renda, para melhorar o escoamento da produção das diversas regiões

do Estado. Esse é um programa ambicioso, que pretende resolver o problema de

ligações regionais do nosso Estado; e não são poucos. Minas tem 853 Municípios,

que merecem, carecem, que reivindicam ligações por asfalto de suas cidades e

regiões com outras. Esse é um dos grandes desafios, mas ainda há outros. Por

exemplo, a Copasa, considerada hoje a melhor companhia de saneamento do Brasil,
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ou a Copanor, empresa criada pelo governo Aécio-Anastasia de forma brilhante e que

levou serviços de saneamento às regiões mais carentes de nosso Estado, precisam

continuar universalizando o acesso à água e ao esgoto tratados a todas as cidades a

que atendem em nosso Estado. Mais do que isso, há o Luz para Todos.

Enganam-se os que acham que o Luz para Todos é programa do governo federal.

Não é; é um programa feito em parceria, com participação minoritária do governo

federal e majoritária do governo do Estado. Esse é mais um dos desafios que temos

para os próximos quatro anos: universalizar o acesso à energia elétrica nos quatros

cantos de Minas, principalmente para as pessoas que vivem na zona rural do Estado,

até para estancarmos o êxodo dessas pessoas para as cidades, o que ainda existe e

traz inúmeros problemas para as cidades e para as próprias pessoas, que têm

qualidade de vida muito melhor na zona rural. Tenho certeza de que esse é outro

desafio que o nosso Governador enfrentará de forma brilhante pelos próximos quatro

anos. E ainda há mais: 2014 já bate à nossa porta, e Minas e o Brasil não podem

fazer feio na Copa do Mundo. Vejam que, quando se fala em Copa do Mundo, o

menor dos problemas é a questão ligada ao futebol. O Mineirão já está em obras e,

tenho certeza, será o melhor estádio do Brasil e o primeiro a ser entregue, o que vai

acontecer antes mesmo da Copa das Confederações, em 2013. Mas temos outros

problemas que precisam ser resolvidos, para atendermos a todos os visitantes e aos

belo-horizontinos e mineiros com a dignidade que todos merecem. Assim, a

mobilidade urbana é um dos grandes desafios que temos para os próximos quatro

anos, principalmente em Belo Horizonte e nos grandes centros. Precisamos de um

transporte público de qualidade, ágil e eficiente, e esse transporte é o metrô. Não há

como falar em solução para o problema da mobilidade urbana em nosso Estado sem

haver investimentos no metrô de Belo Horizonte. Mais do que isso: precisamos dar

maior conforto e qualidade no atendimento àqueles que fazem uso - hoje, durante os

jogos da Copa do Mundo de 2014 e depois deles - do Aeroporto de Confins, que

precisa ser duplicado. Hoje, o aeroporto já está completamente saturado e

sobrecarregado. São necessários investimentos urgentes, e é preciso que sua

duplicação saia do papel, saia do discurso eleitoreiro de uma candidata e se torne

realidade. Minas e o Brasil precisam resolver os problemas ligados aos aeroportos e
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à sua logística, para, na Copa de 2014, atendermos os turistas com dignidade.

Senhoras e senhores, o Brasil e os brasileiros resolveram, de forma acertada,

escolher o seu próximo Presidente em um segundo turno. E o fizeram de forma muito

sábia, porque não tinham certeza de que a candidata Dilma, que já se via como

Presidente da República, tem condição e capacidade para administrar o Brasil pelos

próximos quatro anos. Dilma não é Lula; Dilma não tem a sua história e experiência

nem viveu a vida que Lula viveu. Dilma não foi Presidente, Prefeita, Deputada,

Senadora ou Vereadora; foi dona de uma loja de R$1,99 que quebrou. E os

brasileiros tiveram a sensibilidade de reconhecer que precisavam de mais tempo para

escolher o seu futuro Presidente. Assim, neste dia 13 de outubro, venho aqui dizer

aos brasileiros que o meu voto já está decidido, como já estava no primeiro turno:

voto naquele que é o mais preparado; naquele que tem história; naquele que

construiu sozinho e por mérito próprio a sua carreira, sem ser pinçado por ninguém;

voto naquele que tem os melhores e maiores compromissos com Minas Gerais e com

os mineiros. Coincidentemente, vimos ontem à noite, em seu programa de televisão,

o seu compromisso público de duplicar a BR-381.

Durante sua campanha, a candidata Dilma assumiu esse compromisso. Ao longo

dos últimos quatro anos, foi Ministra da Casa Civil do governo Lula. Pertenceu a ele

nos últimos oito anos e não disponibilizou R$1,00 sequer ou um minuto do seu tempo

para se empenhar na duplicação da BR-381, sentido Belo Horizonte-Governador

Valadares, hoje conhecida como rodovia da morte. Essa foi a maior reivindicação dos

mineiros dos quatro cantos do Estado, mesmo daqueles que não transitam pela

rodovia. Precisamos da duplicação da BR-381. Até agora, quem assumiu e colocou

esse compromisso público no seu programa de governo - e disse isso,

reiteiradamente, quando esteve em Minas ao longo dos últimos quatro anos e dos

últimos 5 meses - foi o candidato Serra.

Mais que isso, durante sua campanha, a candidata Dilma prometeu ampliar o metrô

de Belo Horizonte e se comprometeu a fazer isso. Durante os últimos oito anos, ela

fez parte do governo Lula e nem mesmo um metro de metrô foi construído na gestão

do Presidente Lula e da Ministra Dilma. Agora, depois desse período, ela vem

prometer aos mineiros e aos belo-horizontinos a ampliação do nosso metrô? Por que
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não o fez enquanto o Presidente Lula esteve no governo, com uma aprovação de

80%, com dinheiro de sobra e com o País arrumado? Porque receberam um país

diferente, com estabilidade resolvida, com o problema da economia resolvido e com

uma moeda forte. Eles tinham e tiveram condições de resolver o problema da

mobilidade urbana em Belo Horizonte e não o fizeram, assim como não ajudaram

Minas a resolver o problema da segurança pública. Muito ainda precisa ser feito. Em

termos de segurança pública, nos últimos oito anos, o que foi feito em Minas foi feito

única e exclusivamente - e digo isso de peito aberto, com a certeza de que estou

usando as palavras corretas, coerentes e responsáveis - com o dinheiro do caixa

estadual, sem recebermos R$1,00 sequer do governo federal. Esse é também um

clamor da sociedade mineira, principalmente dos que vivem nos grandes centros.

Como disse o Deputado André Quintão, hoje infelizmente há o problema das

drogas, que estão entranhadas e espalhadas por todas as cidades do nosso Estado.

Vejo ali companheiros da nossa cidade, Santo Antônio do Grama, onde fui votado nas

últimas eleições. Minha companheira Alcione está nas galerias acompanhando este

pronunciamento e disse-me que esse é um dos problemas e um dos desafios que a

referida cidade viverá nos próximos anos. Então, esse problema precisa ser

partilhado também com o governo do Estado, que já possui a Secretaria Antidrogas,

muito bem-conduzida pelo Subsecretário Cloves Benevides, para tratar da

dependência química.

Minas merece mais: precisa de mais carinho e de mais investimentos do governo

federal. Minas precisa de um Presidente que cuide deste Estado como ele merece, e

esse candidato é o Serra.

Concedo aparte ao meu nobre colega Deputado Paulo Guedes. De antemão,

gostaria de parabenizá-lo pela reeleição. Trabalharemos juntos nos próximos quatro

anos.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado, muito obrigado pelo aparte.

Minas realmente precisa de uma Presidente, de uma mulher mineira, e temos a

Dilma. Ao contrário do que V. Exa. tem dito, ela é uma pessoa extremamente capaz.

Ao lado do Presidente Lula, acabou com a herança maldita de FHC e com o apagão,

criou o Luz para Todos e as obras do PAC. Em Minas Gerais, apenas no DNIT há
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R$7.000.000.000,00 em obras federais em andamento. Se o senhor não tem andado

por Minas Gerais, basta ir daqui a Montes Claros e verá obras em todos os cantos do

Estado. São bilhões e bilhões de investimentos e obras sociais. Em Minas Gerais se

investem, por ano, mais de R$3.000.000.000,00 nos programas sociais do governo

federal, e a Dilma foi a grande gestora e o braço direito do Presidente Lula. Ela

mostrou competência, mostrou ser uma pessoa extremamente capaz. Além disso, há

um motivo especial para votarmos nela. Primeiro, porque ela é mulher; segundo,

porque é mineira de Belo Horizonte e tratará nosso Estado com carinho. Minas

merece uma mineira na Presidência.

O Brasil merece uma mulher na Presidência. Dilma está pronta para ser uma

grande Presidente, a Presidente dos mineiros e do povo brasileiro. Essa mulher, de

grande coração, administradora, mostrou capacidade ao lado de Lula e, com certeza,

dará sequência a tudo de bom que o Presidente Lula fez.

O Deputado Gustavo Valadares* - Apesar de discordar, gostaria de agradecer a V.

Exa. o aparte. Mas faço um desafio, Deputado Paulo Guedes. Numa dessas

andanças da candidata Dilma pelos próximos 15, 20 dias que ainda há de campanha,

vamos soltá-la no Pirulito da Praça Sete e pedir que ela se dirija à Assembleia

Legislativa de Minas Gerais. Como belo-horizontina, ela teria de chegar aqui sem a

ajuda de ninguém. Mas não conseguirá, pois não conhece Belo Horizonte, não

conhece Minas nem os mineiros. Se os conhecesse, teria tratado Minas com mais

respeito e dignidade ao longo dos últimos oito anos. Não o fez, pois se considera

gaúcha, não mineira. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - Com a palavra, o Deputado Padre

João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, Deputados, boa tarde. Também gostaria

de saudar todos que nos acompanham pelas galerias e pela TV Assembleia. O meu

objetivo principal neste pronunciamento é agradecer os meus votos. Mas seria

omisso se não respondesse o Deputado que me antecedeu, que falou inverdades,

embora tenha dito em seu discurso que primaria pela verdade. Deputado Gustavo

Valadares, solicitei cópias do convênio assinado pelo seu Governador Aécio Neves
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relativamente ao programa Luz para Todos. Está aqui a cópia do convênio com dois

aditamentos. V. Exa., homem sério que é, ao ter acesso a esses documentos,

perceberá a omissão e a covardia da Cemig com os mineiros e mineiras mais

fragilizados, que são os que estão na zona rural. O convênio está aqui, assinado pelo

Ministro Edison Lobão; por Aécio Neves da Cunha, pelo governo de Minas Gerais;

por Djalma Bastos de Morais e José Maria de Macedo, que assinaram como agentes

executores e pela Cemig; por Gerson Kelman, pela Aneel; por José Antonio Muniz

Lopes e Valter Luiz Cardeal de Souza, pela Eletrobrás. Pelo companheirismo e pelo

coleguismo farei com que isso chegue às suas mãos ainda nesta tarde, para que V.

Exa. não retorne à tribuna para falar de dados que não correspondem à verdade.

Esse convênio está assinado pelo Governador Aécio Neves, com 40% do governo

federal, 34% da Eletrobrás, 11% do Governo do Estado e 15% da concessionária.

Essa é a verdade em relação ao programa Luz para Todos.

Esse programa foi criado pela então Ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff,

mineira, que estudou no Colégio Estadual Central, onde passou a sua infância e teve

como colegas várias lideranças, até mesmo políticas. Ela passou a sua adolescência

aqui, é uma pessoa de muita sensibilidade, que conseguiu enxergar os milhões de

homens e mulheres, de jovens e crianças que moram na zona rural e não têm energia

elétrica. Ela enxergou o que o governo tucano não enxergara, nos oito anos de

Fernando Henrique, que enxergou apenas as grandes empresas; ela viu o que o

governo do Aécio e a Presidência da Cemig não conseguiram enxergar, pois não

estão honrando este contrato.

O programa Luz para Todos, em Minas Gerais, ficou parado dois anos por

irresponsabilidade da Cemig e desse governo, que não valoriza os pequenos, os

pobres e os que garantem o alimento na mesa das pessoas. Se esse governo

respeitasse aqueles que garantem o alimento para os mineiros e os brasileiros, teria

mais respeito com os que vivem na zona rural, no escuro. E ele ainda se arvora em

fiscalizar, colocando lá agentes para aplicar multas. O leite precisa ter qualidade, mas

os produtores sequer têm energia elétrica para instalar um tanque de resfriamento.

Não podem avançar na agricultura e na pecuária, pois não têm condições de possuir

uma picadeira. Essa é a verdade: o programa Luz para Todos, em alguns Estados, foi
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concluído, mas, em Minas Gerais, temos ainda quase 100 mil famílias sem energia

elétrica, porque o governo não priorizou, apenas conseguiu enxergar a Cidade

Administrativa: para ela, tudo; para o professorado, nada; para os agricultores, nada.

O nosso Estado é o mais rico, agraciado por Deus. Temos o melhor clima, as

melhores terras, o maior volume de água. Aqui, podemos produzir uva. A experiência

mais exemplar é a da oliveira, típica de clima frio, onde há neve. Aqui temos as

culturas mais diversas. Entretanto, quem está na zona rural não foi enxergado nem

respeitado por esse governo. E o programa é fantástico. Apenas uma mulher pôde ter

sensibilidade para idealizá-lo. Como Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff criou o

programa Luz para Todos. Foi necessário uma mulher para enxergar o descaso dos

governos anteriores, o abandono do campo. Tinha que ser uma mulher! Nós,

homens, temos que nos render ao fato de que a mulher tem uma capacidade mais

aguçada que a nossa de perceber a realidade e o mundo. Por isso, uma mulher

percebeu o abandono do campo e precisou contê-lo. Para isso, uma das ações

importantes foi garantir que o jovem, na zona rural, tivesse internet. Esse é um direito,

Deputado Gustavo Valadares. V. Exa., ainda jovem, conhece bem o sonho do jovem

rural de ter acesso às informações como todos no mundo, e isso tem sido

possibilitado. Só não avançamos em Minas o bastante por irresponsabilidade e

descaso deste governo, sobretudo da Cemig, que priorizou o Rio de Janeiro, priorizou

algo nebuloso, para não dizer outras coisas. Ninguém entende como ela tomou posse

da Light, no Rio de Janeiro, e não foi capaz de comprar as ações da própria Cemig.

Isso é inexplicável, ainda está debaixo do tapete. Infelizmente, não temos nenhum

poder. O Ministério Público ainda é cúmplice no tocante à fiscalização. Somos minoria

e não conseguimos instalar uma CPI para investigar o que na verdade aconteceu

com as ações com relação à Cemig e à Light.

Chegará, portanto, às mãos de V. Exa., o contrato assinado pelo Governador Aécio

Neves, pelo Presidente Djalma e pelo Ministro de Minas e Energia. Está aqui a

verdade. Temos que agradecer à Dilma, que, como Ministra, fez isso.

Lamentavelmente, não houve correspondência da Cemig. Aproveito a oportunidade

para solicitar ao Deputado Paulo Guedes que marquemos nova audiência para

avaliar o Luz para Todos ainda este mês. Precisamos realizar tal audiência para
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avaliar, pois o cronograma de execução não está sendo cumprido. A Cemig tinha que

estar fazendo pelo menos 10 mil ligações por mês, mas está fazendo apenas 2 mil.

Assim, chegará dezembro sem terminarmos o programa.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Serei breve. Primeiro quero

agradecer a V. Exa., pois confirma tudo o que eu disse, nobres pares. Peço uma

gentileza a mais: leia novamente a porcentagem de investimento do governo federal e

da Eletrobrás.

O Deputado Padre João - Quarenta por cento do governo federal, 34% da

Eletrobrás, 9% do governo do Estado e 15% da concessionária.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Trinta e quatro por cento da

Eletrobrás. Não se trata de dinheiro do governo federal nem de favor da Eletrobrás,

mas de um empréstimo pelo qual o governo do Estado já está pagando. Não é

dinheiro a fundo perdido, minhas senhoras e meus senhores. Esses 34% da

Eletrobrás estão sendo cobrados do governo do Estado. Além dos 34%, o governo do

Estado entra com mais 11%, e a concessionária, que é a Cemig, com mais...

O Deputado Padre João - Temos, além da Cemig, a Energisa, concessionária de

capital aberto.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Bastava tirar os 11% e os 13% da

concessionária, já que a Cemig cuida de cerca de 70%, 80% da energia do nosso

Estado. A Energisa cuida apenas de uma parte da Zona da Mata, o restante fica para

a Cemig. Tiremos esses 13%. A parte que o governo do Estado investe no programa

Luz para Todos é maior.

O Deputado Padre João - Onze por cento.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - E os 34% do empréstimo da

Eletrobrás?

O Deputado Padre João - Não existe.

O Deputado Gustavo Valadares* - Esse dinheiro é pago pelo governo do Estado,

Deputado Padre João V. Exa. me fez um favor, que tenho de agradecer

publicamente: comprovou mais uma vez que estou certo, assim como Minas. Quem

sustenta o Luz para Todos em Minas é o governo do Estado. Muito obrigado a V.

Exa.
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O Deputado Padre João - Tenho aqui o contrato que chegará a V. Exa. A assinatura

do seu Governador não vale nada?

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Meus parabéns pela votação maravilhosa

que V. Exa. obteve para nos representar na Câmara dos Deputados, como base de

sustentação da nossa Presidente Dilma, que tem experiência, ao contrário do que

disse o Deputado Gustavo Valadares. O Serra também a tem, mas em governos

diferentes. Qual a experiência da Dilma? Experiência de implantar o Bolsa-Família, o

maior programa de transferência de renda do mundo, bem como o Luz para Todos, o

maior programa habitacional do País das últimas décadas; o ProUni; e programas das

universidades federais e dos institutos tecnológicos, das escolas técnicas.

Não sejamos injustos com o Serra, que tem experiência. Ele comandou as

privatizações do governo Fernando Henrique, ajudou o FHC a não abrir mais

nenhuma escola técnica em nosso país e a não abrir vagas em universidade federal.

Na época do Serra, havia transferência de renda do Fernando Henrique. Refiro-me ao

“Bolsa-Esmola”, com valor de R$15,00, que eles chamavam de Bolsa-Escola. Existia

também o Vale-Gás, Deputado Paulo Guedes, com o valor de R$7,50. Ele tem

experiência. Quem quiser o Fernando Henrique de novo, basta eleger o Serra.

Pessoas que gostam de sofrer devem votar no FHC. Paciência.

O Deputado Padre João - Obrigado, Deputado André Quintão. O Serra viveu outras

experiências, enquanto Ministro da Saúde.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Agradeço, Deputado Padre João, o

aparte. Esse tipo de atitude do Deputado Gustavo Valadares, de querer levar tudo no

grito, de impor uma inverdade, não terá êxito, até porque não vamos nos calar diante

da realidade.

Direi outra coisa, Deputado André Quintão: ele tem outra experiência, que ainda

não foi comentada, isto é, a de perseguir Minas Gerais. Será que S. Exa. não se

lembra de que, quando era Ministro do Planejamento, o Fernando Henrique deixou

este Estado a pão e água, quando sequestrou os recursos do Estado de Minas, que

viveu a pior fase da sua história? Queriam privatizar Furnas. Eles têm experiência,

como a de tirar coisas do povo e de Minas Gerais, tratando este Estado a pão e água.

O que me admira é ainda ver pessoas de Minas Gerais defenderem Fernando
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Henrique e José Serra, os dois sujeitos que mais perseguiram Minas Gerais. Eles

perseguem até mesmo o partido deles.

Perseguiram o Aécio, não o deixaram ser candidato. O negócio deles é perseguir,

não gostam de mineiro. Esse Serra tem birra de mineiro, e, se ganhar, Minas Gerais

vai ficar a pão e água, diferentemente do que fez o Presidente Lula. Apesar de o

Aécio ser do PSDB, Lula investiu no Estado. Em Minas Gerais há

R$7.000.000.000,00 em obras federais do DNIT; todo ano há R$3.000.000.000,00

investidos nos programas sociais; há bilhões do programa Luz para Todos; e há

bilhões aplicados no saneamento, como as obras da Codevasf, no Rio São Francisco.

Enfim, Minas Gerais é tratada de forma republicana pelo Presidente Lula e pela

Ministra Dilma Rousseff, e essas inverdades têm de ser enfrentadas. Parabéns

Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Inscrevi-me para agradecer o número expressivo de

votação que tive, 111.651 votos, sem dinheiro. Portanto, quero agradecer a cada

eleitor que, consciente, conhecedor do nosso trabalho, do mandato coletivo e

participativo, confiou-me o seu voto. Quero reafirmar o compromisso de que estarei

na Câmara Federal honrando esses votos, trabalhando em benefício de todos e

priorizando os mais pobres, nossa lógica de trabalho de sempre. Isso é o que farei na

Câmara Federal; honrarei esses votos com muito trabalho, ética, transparência e

participação popular.

Reafirmo esse compromisso. Tenho consciência de que meu agradecimento não se

encerra aqui, com palavras. Quero externar essa gratidão ao longo dos quatro anos

de mandato, por meio, repito, de muito trabalho, dedicação e luta, perseguindo, de

fato, a justiça social. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Caro Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

nada como uma campanha eleitoral para esquentar os ânimos nesta Casa. Fico aqui

me perguntando, Sr. Presidente, se realmente as grandes questões - as mais

importantes - estão sendo motivo de debate ou de embate. Em verdade, fico aqui me

perguntando como vamos tratar - eu não ouvi isso sendo referido - o problema da
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reforma agrária. Não ouvi ninguém falando sobre o compromisso que os candidatos a

Presidente teriam de jamais praticar o ato que foi praticado contra os Prefeitos dos

Municípios de Minas e de todo o Brasil, retirando a sua receita mediante um

sequestro, com a redução do IPI, que elimina a possibilidade de as Prefeituras se

organizarem e até se manterem, em alguns aspectos. A redução do IPI agride a

Constituição brasileira. Trata-se de imposto compartilhado com os Municípios e com

os Estados, portanto os Prefeitos foram feridos duas vezes. A redução atingiu

diretamente as Prefeituras, com a queda da receita própria por meio do Fundo de

Participação dos Municípios, e feriu novamente quando reduziu o repasse do ICM.

Até o momento não vi um dos candidatos mostrar determinação de não prejudicar

ainda mais o ente mais importante de governo: o governo municipal. Minha

preocupação, Sr. Presidente, é de que consigamos terminar a campanha sem tocar

nesses assuntos importantes. Ninguém pode imaginar o que vai acontecer com o

Brasil se continuarmos com o governo federal oferecendo vantagens às ONGs que

subsidiam, por exemplo, o MST, para invasão de terras.

Ninguém presta atenção na necessidade de se fazer uma mudança radical na

reforma agrária brasileira, que é necessária. Todo o mundo sabe que é preciso haver

uma reformulação da estrutura agrária do País. É preciso redistribuir terras, mas não

sob pressão, da forma como se faz hoje. Há pessoas que não têm nenhuma vocação

agrícola, mas permanecem nos acampamentos do MST, de forma organizada, bem

trabalhada e subsidiada pelo próprio governo federal.

Então, esses assuntos que tangem aos Municípios me preocupam muito. Na

verdade, gostaria de ver os presidenciáveis revelarem os seus posicionamentos

sobre a reforma agrária, mas ninguém tocou nesse assunto até agora. Gostaria de

vê-los se comprometerem a não investir novamente contra as prefeituras, tomando-

lhes os recursos minguados de que dispõem, num país em que a distribuição de

renda é tão decantada, tão falada, mas, na verdade, houve neste período um

gigantismo do Estado brasileiro em detrimento dos Estados e do próprio Município.

Hoje, o governo federal açambarca 70% de toda a receita e dos tributos deste país,

ficando 24% com o Estado e apenas 6% com os Municípios. Pergunto-me se os

Municípios sobreviverão se esse estilo de governar permanecer. Será que terão
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condições de gerir, de administrar, de cuidar dos serviços essenciais se isso

permanecer?

Não vi ainda nenhum dos presidenciáveis falando sobre a determinação de aprovar

a Emenda nº 29 para resolver o problema da saúde. Fala-se que vão aumentar os

recursos da saúde, que vamos atender à saúde, à educação, mas não se toca nessa

emenda. Nenhum dos dois presidenciáveis o faz. Fico me perguntando se o brasileiro

cobrará alguma coisa se esses assuntos não forem abordados ao longo da

campanha. Será que vamos terminar a campanha sem ver alguns assuntos

importantes sendo discutidos? Ora, debatem muito mais a religião. Está-se

debatendo religião, coisa íntima das pessoas, que é o aborto. No passado, discutiu-se

o divórcio. Mas será que estão preocupados, de fato, com a infraestrutura brasileira?

Fiz aqui um discurso dizendo que está tudo mais ou menos acertado para se ter

apagão elétrico, rodoviário, hidroviário e portuário no ano de 2011, se não houver

uma tomada de providência séria por parte do novo governante. Esse governo

preparou tudo para explodir no ano que vem; é uma bomba de efeito retardado. É

preciso que haja consciência de nós, brasileiros, ao analisarmos os presidenciáveis.

Vão ou não tocar nesses assuntos? Vão ou não resolver o problema da

infraestrutura? Refiro-me aos dois. Onde estão as propostas?

Não estou realmente compreendendo por que a campanha tem de ser pautada pelo

marqueteiro e não pelos temas mais importantes deste País.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Nobre Deputadado Getúlio Neiva, cumprimento-

o pelo pronunciamento e pelo brilhante trabalho realizado nesta Casa.

Primeiramente, corroboro a opinião de V. Exa. em vários pontos, em várias ações,

como em relação às questões criminosas do MST e a tantas coisas desordenadas

que temos visto no País.

Se V. Exa. me permitir, quero voltar ao debate anterior com o Deputado Padre

João. Ele se referia ao Luz para Todos. A Dilma tem pregado que tem disponibilizado

recursos no referido programa, que está levando luz para todos. Isso é uma mentira.

O dinheiro do governo federal que está sendo colocado nisso é do consumidor, pago

diretamente na conta. Não se trata de tributo, que, aí sim, seria dinheiro do governo

federal. Trata-se de recursos repassados diretamente do consumidor para um fundo
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do Luz para Todos, além das contrapartidas dos governos dos Estados, como é o

caso de Minas Gerais, e das concessionárias, como é o caso da Cemig. Então, é uma

grande mentira que o governo federal e a Dilma estejam levando luz para o campo.

Aliás, é um programa do Presidente Fernando Henrique Cardoso que começou com o

nome de Luz no Campo.

Outro detalhe. A Dilma fala que é de Belo Horizonte, mas ela e o governo federal

não cuidaram dos problemas da Capital. Vejam a questão do metrô. Está chegando a

Copa do Mundo, e a situação é grave. O governo federal e a Dilma não se

preocuparam com as obras do metrô de Belo Horizonte. Outro ponto diz respeito às

obras da BR-381, que continua matando. Trata-se de uma rodovia federal que

também foi tratada com enorme descaso pelo governo federal.

O Deputado Padre João falou sobre acontecimentos nebulosos em Minas Gerais,

mas, primeiramente, precisamos informar a ele, e ele é testemunha disso, que não

existiu mensalão em Minas Gerais. Esta Casa e o governo do Estado estão de mãos

limpas. Podemos, de cabeça erguida, afirmar que não há mensalão, nem Erenice,

nem José Dirceu na Casa Civil de Minas Gerais. Aliás, a Casa Civil parece que é um

assombro do governo Lula. Em nosso Estado vivemos um tempo de paz, de

progresso, de desenvolvimento e de ações, com mãos limpas. Portanto, meu caro

Deputado Getúlio Neiva, essas reflexões são importantes porque há muita

propaganda do governo federal e da Dilma em Minas Gerais, mas pouquíssimas

ações para dizer que o que tem sido feito em favor dos mineiros é praticamente nada.

Minas Gerais tem sido relegada a segundo plano pelo governo federal, nos últimos

anos.

Só para finalizar, já que também se falou de privatizações, é preciso lembrar que,

se cada brasileiro possui hoje um telefone celular, foi o governo Fernando Henrique

que isso possibilitou, privatizando e democratizando as telecomunicações. Foi ele que

criou esse acesso para o cidadão, com as privatizações. Antigamente, o que

tínhamos era um sistema de telecomunicações engessado e com pouco investimento,

e hoje cada brasileiro tem um telefone celular, graças às ações do Presidente

Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado, Deputado Getúlio Neiva, pelo aparte.

O Deputado Getúlio Neiva* - Eu é que agradeço o enobrecedor aparte de V. Exa.
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Já que o meu tempo se esgotou, vou concluir.

Fui coordenador da primeira fase do programa Luz para Todos na minha região, e a

grande discussão que se fazia na época era exatamente essa. Embora se trate de um

programa federal, 75% dos recursos vêm do governo do Estado, ou diretamente pela

Cemig ou pelos financiamentos concedidos ao governo para pagar depois. Aliás, o

Estado já está pagando parte desses financiamentos. Todas essas histórias são os

chamados factoides, ou números equivocados, ou estatísticas equivocadas.

Deputado Zé Maia, a minha preocupação é se vamos ou não ter debates a respeito

desses outros assuntos que ainda não foram abordados. Será que o povo brasileiro

chegará ao final das eleições sem saber nada a respeito da reforma agrária? Como

se pretende controlar o MST e fazer reforma agrária pacífica, como se fazia no tempo

do Banco da Terra? Será que vamos continuar enganando a nós mesmos? Será que

não haverá clareza desses candidatos? Precisamos abrir o jogo e mostrar o que é

necessário ao Brasil.

Eu estou preocupado com isso. Aliás, na semana passada, fiz um discurso a esse

respeito. Estamos às vésperas de um grande apagão, de um apagão geral: elétrico,

rodoviário, ferroviário e hidroviário. Os aeroportos já não suportam mais tanta

demanda. O País precisa crescer, mas, na verdade, ele está condenado a não

crescer se esse tipo de política continuar. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Wander Borges) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da

próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 6.679 e 6.680/2010,
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da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do

Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos de seu § 1º, transferi-la

ao Deputado Paulo Guedes. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputado Wander Borges. Sras. e

Srs. Deputados, público que nos acompanha das galerias, mineiros que nos assistem

pela TV Assembleia. Fiquei estarrecido com algumas afirmações que escutei aqui, de

alguns colegas Deputados, mais precisamente do DEM e do PSDB desta Casa.

Parece que passaram uma borracha na memória deles. Colegas que até então, isto

é, há poucos dias, ocupavam a Bancada da Oposição desta Casa e que mudaram o

seu pensamento de uma hora para outra.

O meu colega, caro amigo Deputado Zé Maia, afirmou que Minas não tem e nunca

teve mensalão. Quero lhe dizer, Deputado Zé Maia, que o mensalão começou aqui,

com o ex-Governador Eduardo Azeredo, que é do seu partido e réu no Supremo. Foi

ele quem criou o mensalão, que nasceu em Minas Gerais e se estendeu pelo Brasil,

muito bem copiado pelo DEM em Brasília, pelo Arruda, amiguinho do Aécio. Aliás, um

irmão do Arruda ocupava um grande cargo na direção da Cemig. Seria importante

saber se esse irmão ainda ocupa esse cargo, porque o mensalão começou aqui, foi

obra de vocês. Quiseram até imputar isso ao governo federal, mas nada foi provado.

No entanto, aqui há provas completas. Aqui há o DNA, a foto da montanha de

dinheiro. Aqui e em Brasília.

Portanto, não venha agora tentar dizer que mensalão é coisa nossa, porque, na

época do Presidente Lula, nenhuma denúncia ficou sem investigação. O Presidente

Lula tomou todas as providências sempre que houve uma denúncia no governo:

demitiu Ministro denunciado, mandou a Polícia Federal investigar. A Polícia Federal

nunca trabalhou tanto como nos oito anos do governo Lula, mas, na época deles, a

corrupção ficava debaixo do tapete, pois a Polícia Federal não tinha liberdade para

investigar ninguém. O Lula deu liberdade total à Polícia Federal para investigar, doa a

quem doer, seja quem for, sem interessar o partido. Ainda que fosse o partido do
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governo, era para investigar e tomar as providências. Foi assim que o Presidente Lula

se comportou nesses oito anos e é por isso que tem a aprovação de 90% dos

brasileiros. Ele nunca se calou diante da corrupção, ao contrário do que aconteceu

em Minas Gerais.

Denunciei aqui, nesses quatro anos, a indústria da multa e a máfia do carvão. O

Presidente do IEF foi parar na cadeia, e tentamos abrir uma CPI aqui, mas o governo

não permitiu que seus Deputados investigassem esse caso. Em Brasília, não. O

Presidente Lula nunca proibiu o Congresso de fazer uma CPI quando havia

denúncias. Fizeram mais de 300 CPIs contra o Lula, e nada foi provado. É por isso

que o Lula está aí, aprovado por 90% dos brasileiros, pois foi um Presidente simples,

um homem corajoso, correto, e o primeiro Presidente, na história deste País, que

governou para todos, mas especialmente para os mais pobres. É por isso que temos

orgulho do Presidente Lula e da pessoa que foi seu braço direito, a Ministra Dilma

Rousseff. Temos orgulho de ela ser mineira, de Belo Horizonte. Ao contrário do que o

Deputado Gustavo Valadares falou, a Dilma pode ser colocada em qualquer lugar de

Belo Horizonte que ela saberá ir e vir, porque aqui nasceu, estudou, formou-se,

casou-se e só saiu daqui porque foi perseguida pela ditadura militar, defendida

durante anos e anos pelo DEM e pelo PSDB. Democratas, PFL e DEM são a mesma

coisa; todos sustentaram e defenderam os anos horríveis da ditadura militar no Brasil.

Portanto, quero dizer que estamos, sim, preparados para continuar o crescimento

porque não temos nenhuma saudade da era negra do Fernando Henrique. Quero

lembrar aos mineiros da triste época desse Presidente, de como ele tratou Minas

Gerais.

Agora, eles falam do metrô como se apenas esse fosse o problema de Minas. Por

que o Governador Aécio Neves não priorizou o metrô? Por que não disponibilizou

R$1,00 para o metrô? Não, preferiu fazer aquele caixotão do Centro Administrativo,

gastando R$3.000.000.000,00. Hoje, ele é um transtorno geral. Prefeito que vem do

interior tem de pegar táxi, gastar e, ao chegar lá, o trem pode não estar funcionando,

o que faz com que tenha de voltar para cá. Enfim, vai para lá, volta para cá; ninguém

sabe onde estão as secretarias, ninguém sabe onde está o governo. Ali foram

torrados R$3.000.000.000,00 em recursos públicos, que dariam para fazer o metrô de
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Belo Horizonte. E por que o Aécio não o fez?

O mesmo ocorre com a segurança pública, questão de Estado. Aqui em Minas, ela

é uma vergonha. Faltam investimentos, faltam policiais, falta até determinar o que a

polícia deve fazer. Esse governo retirou muitas de suas atribuições. Hoje, os policiais

militares ocupam a maior parte do seu tempo como agentes arrecadadores do

Estado, apenas aplicando multas nas estradas ou nas cidades. Nunca vi um governo

gostar tanto de taxas e de arrecadação como o do Aécio e do Anastasia. Por isso,

quero dizer que não temos saudade da época em que Fernando Henrique e Serra,

Ministro do Planejamento, homem forte e de confiança do Presidente, determinavam

o sequestro do FPM de Minas Gerais. Quem não se lembra disso? Quando o Itamar

estava no governo, havia sequestro do dinheiro do nosso Estado todo mês, ou seja,

além de não mandarem nada, ainda sequestravam o nosso dinheiro. Todos devemos

ter memória e relembrar o passado negro de Minas Gerais por ocasião do governo de

FHC e Serra. Eles nunca gostaram de Minas nem dos tucanos mineiros. Agora,

fazem um joguinho de cena, dizem que farão isso e aquilo. Ficaram lá a vida inteira e

não fizeram nada, acabaram com as estradas. Na era FHC, nossas estradas eram

um horror, não havia nada. Mas a era Lula está aí. Basta pegar o carro, ir a Montes

Claros e comprovar que há várias e várias rodovias federais sendo reformadas e

ampliadas.

As obras do Proacesso estão sendo feitas pelo Estado com financiamento

internacional, pagas 100% com o repasse federal da Cide, o imposto dos

combustíveis, cuja arrecadação ficava 100% com o governo federal na era Fernando

Henrique. No governo Lula, por meio do relator da reforma tributária, meu amigo

Deputado Federal Virgílio Guimarães, a Cide foi dividida, e os Estados têm direito a

70% de seus recursos, o que permitiu a criação do Proacesso. Se existe Proacesso é

graças ao Lula, ao governo federal, que está repartindo o dinheiro arrecadado com os

Estados, o que Fernando Henrique não fazia. Na época, Minas era tratada de forma

diferenciada, pois, além de não repassar o dinheiro da Cide, ainda sequestrava o

FPM. Foi assim que ele e o Azeredo tentaram privatizar a Cemig. A única boa ação

de Itamar em relação ao Estado foi enfrentá-los naquela ocasião, não permitindo que

tal privatização ocorresse, assim como não permitiu que Furnas fosse privatizada -
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aliás, colocou a polícia no local.

Muita gente tem memória curta. Precisamos esclarecer, refrescar a memória

desses companheiros que se esqueceram do saco de maldades de Serra e de

Fernando Henrique Cardoso.

Temos orgulho de pertencer a um partido e de defender um Presidente que mudou

o Brasil para melhor, ou seja, o Presidente Lula, ao lado da Ministra Dilma, que tirou o

Brasil do apagão - aliás, triste a época do apagão de FHC e Serra, na qual não podia

cair uma chuva que faltava energia no país inteiro. Foi preciso uma mineira de Belo

Horizonte, Dilma Rousseff, convocada por Lula, para não só acabar com o apagão,

como também criar o programa Luz para Todos, em que 77% dos recursos são

federais. Não há nenhum Governador de outro Estado que questione isso, mas só o

de Minas, a Cemig. Até as outras companhias em todo canto do Estado já cumpriram

a meta de 100%, assim como, por exemplo, o Sul de Minas, onde não opera a Cemig.

No entanto, no Norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha e no Noroeste, onde a

Cemig já deveria ter colocado o Luz para Todos para todos os moradores, não se

cumpriu a meta. A região mais pobre do Estado está perseguida e discriminada pela

Cemig e pela cúpula do governo, que insiste em não atender e em não cumprir o

convênio e a meta de chegar até ao final deste ano com 100% de energia rural

conforme foi assinado o convênio e determina o programa.

Por isso precisamos de uma Presidente de Minas Gerais, uma mulher sim. O Brasil

tem de vencer esses preconceitos. Lula foi o primeiro trabalhador e homem simples a

chegar à Presidência da República. Na verdade, mudou a história do Brasil. Na

verdade, é o Presidente mais popular da história e que mais fez pela educação. Nos

oitos anos de governo, Serra e Fernando Henrique não construíram nenhuma

universidade federal, ou seja, zero. Por outro lado, Dilma e Lula construíram 14 novas

universidades federais. Em oito anos, FHC e Serra só construíram oito escolas

técnicas. Depois FHC assinou um decreto proibindo a construção de escolas técnicas

no Brasil. Lula e Dilma fizeram 214 novas escolas técnicas. O ProUni não existia na

era de FHC e Serra, e hoje atende 800 mil jovens que estão estudando de graça nas

universidades privadas. Na época de FHC e Serra, não havia programas sociais, nem

Pronaf, nem Luz para Todos, nem Projovem e nem Leite pela Vida - aliás, não tinha
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nada. Sempre digo que Serra e Fernando Henrique trataram Minas Gerais a pão e

água. Um colega me corrigiu dizendo assim: “Paulo Guedes, nem a pão nem a água,

pois a água já tínhamos. Nem pão eles mandaram”. Graças a Deus ainda há muita

água em Minas Gerais, o Rio São Francisco e Furnas. No entanto o Estado foi

deixado às moscas e lhe retiraram os recursos. Minas Gerais foi discriminada no

governo de Fernando Henrique e de Serra. Por isso elegeremos pela primeira vez na

história uma mulher, uma mineira de Belo Horizonte para fazer ainda mais e dar

sequência a tudo de bom que foi iniciado pelo Presidente Lula, a fim de continuarmos

nessa luta e vermos o Brasil crescer cada vez mais.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos de seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Eros Biondini. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini* - Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, servidores da Assembleia, amigos que nos acompanham das galerias do

Plenário. Nesta oportunidade, parabenizo a Assembleia Legislativa de Minas Gerais

pelo quadro de servidores, que são esforçados e competentes. Avaliando esses

quatro anos, qualquer um de nós, parlamentares, percebemos o suporte, a referência

que são os servidores de todos os setores desta Casa, das comissões, dos

departamentos, do jornalismo, da imprensa. Sr. Presidente, parabenizo também esta

Casa pela estrutura da TV Assembleia, porque ela, além de nos possibilitar

cumprimentar as centenas de Municípios que nos acompanham pela emissora,

consegue fazer, pela competência, pelo esforço, pelo trabalho de seus membros, com

que nosso trabalho parlamentar, com que todos os nossos projetos cheguem ao

conhecimento daqueles que representamos. Tenho certeza de que, se não fossem os

informativos da Assembleia, se não fosse a TV Assembleia, muitos dos que

confiaram a nós seus votos, muitas famílias espalhadas pelos rincões de nosso

Estado, que é tão grande, não saberiam o que realizamos, o que fizemos. A

população, ou parte da população, colocou seu representante nesta Casa para que

ele fosse a voz da comunidade. Cada um de nós tem sua linha de ação, representa
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determinados segmentos.

Tenho oportunidade de viajar muito por todos os cantos de Minas Gerais e percebo

que a TV Assembleia teve e tem papel fundamental, porque estreitou a distância

entre o Deputado e seus representados, a população, as famílias. Hoje recebemos

cartas, “e-mails”, telefonemas das pessoas dizendo que viram nosso pronunciamento

na Assembleia e que não sabiam que determinado projeto de lei, tão importante para

sua região, para a sociedade, para suas famílias, para o segmento, era de minha

autoria. Deputado Wander Borges, Sr. Presidente, é muito difícil fazer com que

nossas ações cheguem a todos os Municípios de Minas Gerais, mas temos facilidade

muito maior por meio desse meio de comunicação do Parlamento com a sociedade.

Nesta oportunidade em que ocupo a tribuna pelo art. 70, parabenizo realmente a

Assembleia Legislativa pelo seu corpo técnico, pelo seu quadro de funcionários, pelos

servidores desta Casa.

Sr. Presidente, nos dois primeiros anos desta 16ª Legislatura realizei o curso de

pós-graduação “lato sensu” pela PUC Minas em parceria com a Escola do Legislativo.

Tive oportunidade de conhecer o alto nível dos funcionários e professores da Escola

do Legislativo da Assembleia. Precisamos, sim, valorizar esses pontos tão positivos

que esta Casa Legislativa tem hoje a mostrar e a oferecer à população. Enquanto

parlamentar, fui formado nesses dois anos por esse conjunto de estruturas que a

Assembleia oferece a todos nós. Isso faz com que os que estão nos ouvindo,

assistindo-nos de casa saibam mais sobre nossa atuação, sobre nossa presença aqui

no Plenário, sobre nosso esforço de corresponder às expectativas dos que nos

colocaram aqui. Graças a Deus, percebemos que isso aconteceu.

Foram quatro anos de mandato e, onde passamos, as pessoas reconhecem o

trabalho que realizamos nesse período. É certo que ainda temos pela frente três

meses de muito trabalho na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, como podem

constatar aqueles que se comunicam conosco ou visitam nosso gabinete. Estamos

aqui diariamente, dando continuação ao nosso trabalho, lutando por nossos projetos

de lei, defendendo os interesses da sociedade e sendo a voz dos segmentos sociais

que, no meu caso, ainda esperam de mim, até o final desta legislatura, o grito em prol

dos menos favorecidos e dos mais necessitados, como é nosso propósito, desde que



____________________________________________________________________________
241

aqui chegamos.

Ainda temos projetos a defender nesta Casa, como o Projeto de Lei no 4.230/2010,

que institui no Estado a meia entrada em eventos esportivos para doadores de

sangue. Apresentamos esse projeto, após estudar a realidade dos bancos de sangue

em Minas Gerais e constatar a escassez de material, sobretudo em feriados ou em

época de férias, quando muitas pessoas não conseguem receber sangue ou têm

adiada sua cirurgia pela dificuldade de transfusão. Assim, propusemos esse projeto,

que incentiva a doação, até porque isso é papel dos Estados. É certo que a doação

de sangue deve ser totalmente voluntária, espontânea e gratuita, mas é papel do

Estado comover a população e promover ações, também por meio de projetos de lei,

que favoreçam a doação de sangue. E temos outros projetos tramitando na Casa: os

Projetos de Lei nos 2.644/2008, que dispõe sobre a concessão de benefício para

apoiar programas de incentivo ao turismo; 1.956/2007, que institui a Política Estadual

de Proteção ao Nascituro; 970/2007, que objetiva estimular o apoio a programas de

recuperação de dependentes químicos no Estado, com a concessão de incentivos a

empresas que ajudem as entidades de recuperação de dependentes químicos; e

2.320/2010, a que me referi há pouco.

Mas, apesar de ainda termos muito que batalhar nestes últimos três meses da 16a

Legislatura, para conquistarmos outros benefícios para a nossa sociedade, pensando

nos quatros anos que passamos nesta Casa, sentimo-nos na obrigação de fazer um

balanço da nossa atividade. Graças a Deus, no caso deste parlamentar, o balanço é

positivo. Saio desta 16a Legislatura com a consciência e a sensação de missão

cumprida. É lógico que os que me trouxeram para cá tinham uma expectativa, como

tem cada segmento que elege um representante nesta Casa. Portanto, é claro que

havia uma expectativa da sociedade em relação ao Deputado Eros Biondini, em

primeiro mandato. Mas cheguei a esta Casa com muita consciência, representando

aqueles que queriam uma voz que gritasse contra o aborto e em defesa da vida.

Assim fizemos, criando e coordenando a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e

contra o Aborto e coordenando várias ações, mesmo além das fronteiras do Estado.

Com a Canção Nova, o Pe. Marcelo Rossi, a CNBB, a Pastoral da Criança e a

Pastoral Familiar, participamos de vários encontros, no Brasil e fora dele, levantando
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essa bandeira em defesa da vida e contra o aborto.

Estivemos em Portugal avaliando a aprovação do aborto. Realmente, cumprimos a

missão delegada pela nossa comunidade cristã, que nos colocou aqui com a

esperança e a expectativa de que fincássemos bandeira em defesa da vida, custe o

que custar na luta contra o grande mal do aborto.

Havia também a expectativa por parte da sociedade, sobretudo das famílias, de que

lutássemos para dar esperança aos nossos jovens de sair das drogas. Por mais que

se lute, sabemos que a situação das drogas é hoje realmente gravíssima,

considerada uma epidemia, quando se fala em “crack”.

Sr. Presidente, quando chegamos aqui, levantamos essa bandeira de forma

ardorosa. Nestes quatro anos, batalhamos junto ao ex-Governador Aécio Neves e ao

atual Governador, Anastasia, para aumentar a fatia do Orçamento destinada à política

antidrogas - e isso é claro para todos. Saímos da casa de R$130.000,00 para mais de

R$10.000.000,00 de investimentos anuais nas políticas antidrogas. Como

parlamentar, fomos elo entre as famílias acometidas por esse mal e as comunidades

terapêuticas, das quais somos grandes apoiadores hoje.

Há em torno de 300 unidades de fazendas de recuperação de dependentes

químicos e comunidades terapêuticas espalhadas em Minas Gerais. Nestes quatro

anos, essas entidades cresceram em qualidade, formação, equipamentos e

condições de recuperar de maneira mais efetiva os dependentes químicos que lá

foram acolhidos. A maioria delas aumentou seu índice de recuperação.

Por meio do nosso gabinete realizamos mais de 600 atendimentos e mais de 100

internações com grande número de ex-dependentes químicos que foram reinseridos

no seio de sua família, na sociedade, no mercado de trabalho, na universidade ou na

escola. Essa é uma prova concreta de que há recuperação, esperança e saída para

quem está nessa situação.

Graças ao nosso trabalho, a expectativa dos que nos colocaram aqui, na medida do

possível, foi atendida.

As oito leis que propusemos e que foram sancionadas pelo Governador Aécio

Neves nos proporcionaram destaque em leis de relevância social sancionadas e em

projetos de leis apresentados nesta Casa. Exemplo disso é o que trata da luta contra
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a pedofilia, por meio da afixação nos quadros de hotéis, pensões e motéis da frase

“Pedofilia é crime. Denuncie”. Outros exemplos são a Lei nº 18.511, que institui a

coleta seletiva do lixo nos “shoppings” e favorece prioritariamente as comunidades e

associações de catadores de material reciclável; a lei que dispõe sobre a identificação

e segurança do recém-nascido nos hospitais, evitando trocas e perdas de bebês; a

Lei nº 18.029, que garante a transferência da detenta gestante, lactante ou

acompanhada de filho na primeira infância para atendimento em unidade prisional

capacitada; centro de referência à gestante privada de liberdade, que foi criado pelo

Governador Aécio Neves e que também é fruto desse estudo e do projeto de lei que

apresentamos nesta Casa, além de outras leis que falam de anorexia, bulimia ou

obesidade.

Enfim, Sr. Presidente, refiro-me a todas as leis que apresentamos nesta Casa, além

das importantes audiências públicas que propusemos e das mais de 50 leis de

utilidade pública que beneficiaram entidades capacitadas a ajudar a nossa sociedade,

mas que não podiam receber verbas públicas por não existir lei estadual. Todas as

leis que propusemos aqui foram de fácil aplicabilidade e relevância social e, com

certeza, perdurarão para que a sociedade tenha mais dignidade. Portanto, mais uma

vez, ocupo esta tribuna para, vamos dizer assim, prestar contas àqueles que me

confiaram a missão de estar aqui como um dos 77 Deputados da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais.

Termino dizendo que levo para a Câmara dos Deputados as mesmas bandeiras

que levantei nesta Casa. Os 208.058 eleitores deram-me o mandato dizendo: agora

queremos você em Brasília, participando da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e

contra o Aborto, levantando a bandeira da luta contra as drogas, em favor dos nossos

jovens, crianças e famílias. Quero, Sr. Presidente, levar as bandeiras que finquei

nesta Casa Legislativa. Quero levá-las todas comigo, a fim de lutar diariamente na

Câmara dos Deputados. Ao final do mandato que se iniciará em fevereiro, oxalá

possa dizer que valeu a pena ter assumido mais essa missão, mais esse desafio.

Esta é mais uma oportunidade da qual tenho de prestar contas àqueles que me

confiaram este mandato. Também devo dizer que foi bom participar desta 16ª

Legislatura, pois sei que o que foi plantado aqui será colhido por muitos, sobretudo
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pelos mais necessitados, pelos mais carentes, pelos que estão em situação de risco

social, pelas nossas crianças, que, muitas vezes, sofrem abusos, pelos nossos jovens

e famílias e, principalmente, pelos que não podem gritar, pois ainda se encontram no

ventre de suas mães. A nossa grande luta na Câmara dos Deputados será dizer “não”

ao aborto, à pedofilia, às drogas, e dizer “sim” à vida e à luta pelas políticas públicas

em favor das mulheres, da família e da dignidade humana. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 14, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/9/2010

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alencar da

Silveira Jr. e Eros Biondini, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Alencar da Silveira Jr., declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita ao

membro da Comissão presente que a subscreva. A Presidência informa que a

reunião se destina a esclarecer, em audiência pública, a situação da rede de

franquias da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Ronaldo Takahashi

de Araújo, Diretor Comercial da ECT, representando José Artur Filardi Leite, Ministro

de Estado das Telecomunicações, e David José de Matos, Presidente da ECT; e

Fernando Miranda Gonçalves, Diretor Regional da ECT no Estado, que são

convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a presença do Deputado Antônio

Júlio. A Presidência concede a palavra ao Deputado Eros Biondini, autor do
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requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de outubro de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Padre João - Lafayette de Andrada.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 6/10/2010

Às 15h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ademir Lucas,

Doutor Ronaldo e Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Ademir Lucas, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Wander Borges, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios do Sr. Cláudio Renato dos Santos Costa, Presidente do

Tribunal de Justiça, publicado no “Diário do Legislativo” de 16/9/2010; dos Srs.

Orlando Cezar da Costa Castro, Presidente da Companhia de Desenvolvimento dos

Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf -, e Mário Heringer, Deputado

Federal, publicados no “Diário do Legislativo” de 25/9/2010; e do Sr. Augusto

Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente, publicados

no “Diário do Legislativo” de 30/9/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de outubro de 2010.

Paulo Guedes, Presidente - Wander Borges - Doutor Ronaldo.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 16 DE OUTUBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 14/10/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana, Paulo Guedes e Carlin Moura

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.927 a 4.929/2010 - Requerimentos nºs 6.681 a

6.688/2010 - Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais

e de Turismo - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados

Gil Pereira, Paulo Guedes, Carlin Moura e Padre João - Registro de presença - 2ª

Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência

- Leitura de Comunicações - Requerimento do Deputado Domingos Sávio;

deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio - Requerimento do Deputado

Padre João; deferimento; discurso do Deputado Paulo Guedes - Encerramento -

Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura -

Carlos Gomes - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Domingos

Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo -

Getúlio Neiva - Gil Pereira - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Leonardo Moreira - Padre

João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - Tiago Ulisses - Vanderlei

Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
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trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Duarte Bechir, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (1.585), informando a liberação

de recursos financeiros às entidades que menciona, destinados a garantir a execução

de programas desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins

do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.927/2010

Dá a denominação de Escola Estadual Professor José Venâncio Ferreira à escola

estadual localizada no Município de Manhumirim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Professor José Venâncio Ferreira a

Escola Estadual de Manhumirim, com sede no Bairro do Roque, Município de

Manhumirim.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2010.

Tiago Ulisses

Justificação: Este projeto visa homenagear um dos homens mais conceituados da

sociedade de Manhumirim. Falecido no dia 6/9/2010, José Venâncio passou sua vida
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dedicando-se à educação e ao serviço da justiça nesse Município e região.

Professor de português e francês, começou a lecionar na Escola Estadual de

Manhumirim em março de 1961, permanecendo ali por cerca de trinta anos. Passou

ainda por diversas escolas e faculdades da região.

Dotado de um dom especial, o da oratória, sempre era convidado para discursar em

nome da Escola.

Além de se dedicar ao magistério, Professor Venâncio exercia a profissão de

advogado nas comarcas de Manhumirim, Lajinha, Manhuaçu, Mutum e Carangola.

Por esse serviço, recebeu homenagem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no

ano de 2009.

Ao denominar a referida escola estadual Escola Estadual José Venâncio, a

comunidade de Manhumirim, ex-alunos e colegas do saudoso professor, querem

fazer uma homenagem ao homem que passou sua vida a serviço dos semelhantes,

com muita alegria, sabedoria e muita fé.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.928/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção Ambiental - Apam -, com

sede no Município de Mantena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção Ambiental -

Apam -, com sede no Município de Mantena.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2010.

Ana Maria Resende

Justificação: A Associação de Proteção Ambiental, com sede no Município de

Mantena, tem como membros e diretores ambientalistas natos e preocupados com o

meio ambiente.
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O objetivo da Associação é lutar contra os atos de degradação do meio ambiente,

desenvolver trabalhos de recuperação de ambientes degradados, de proteção de

ambientes ameaçados e de educação ambiental, prestando serviços de natureza

ambiental e pesquisa científica.

Sendo de inestimável valor os serviços prestados por essa entidade e por

apresentar todos os requisitos legais para que seja declarada de utilidade pública,

contamos com o apoio de nossos ilustres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.929/2010

Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Jacutinga - SCMJ -,

com sede no Município de Jacutinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de

Jacutinga - SCMJ -, com sede no Município de Jacutinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Santa Casa de Misericórdia de Jacutinga - SCMJ -, com sede no

Município de Jacutinga, é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos,

criada em 1913.

A Santa Casa de Misericórdia de Jacutinga tem como objetivo prestar assistência

médico-hospitalar aos munícipes, com presteza e total ênfase à saúde.

Pretende-se, com este projeto de lei, assegurar à instituição melhores condições

para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela

atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, d e 27/7/98.

Esperamos, portanto, contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento
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Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.681/2010, do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Duílio de Castro, Presidente da Câmara Municipal de

Sete Lagoas, por sua eleição ao cargo de Deputado Estadual.

Nº 6.682/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Yara Tupinambá pelo recebimento do Colar do Mérito

da Corte de Contas Ministro José Maria de Alkmim, outorgado pelo Tribunal de

Contas.

Nº 6.683/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Bruno Terra Dias, Juiz de Direito, pelo recebimento do

Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro José Maria de Alkmim, outorgado pelo

Tribunal de Contas.

Nº 6.684/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Luís Cláudio da Silva Chaves, Presidente da OAB-MG,

pelo recebimento do Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro José Maria de

Alkmim, outorgado pelo Tribunal de Contas.

Nº 6.685/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da

PMMG, pelo recebimento do Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro José Maria

de Alkmim, outorgado pelo Tribunal de Contas.

Nº 6.686/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com D. Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo Metropolitano de

Belo Horizonte, pelo recebimento do Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro

José Maria de Alkmim, outorgado pelo Tribunal de Contas. (- Distribuídos à Comissão

de Administração Pública.)

Nº 6.687/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

que se avalie a possibilidade de retornarem ao Residencial San Martin, em condições

de segurança, as famílias que dele foram desalojadas.

Nº 6.688/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja
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encaminhado ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de

Justiça de Defesa dos Direitos Humanos - CAO-DH - pedido de providências para

que se avalie a possibilidade de se solicitarem à Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte informações sobre os projetos a serem implementados nos prédios do

Residencial San Martin.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Assuntos

Municipais e de Turismo.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença nas galerias de alunos da

Escola Estadual Brasiliano Braz, do Município de São Francisco, e os parabeniza.

Tenham uma boa estada na nossa Assembleia, na Casa do povo.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira.

O Deputado Gil Pereira* - Sr. Presidente, caro amigo Doutor Viana, parabenizo-o

pela reeleição. Cumprimento nossos companheiros de Plenário, colegas Deputadas e

Deputados. Agradeço a Deus, ao povo da minha cidade de Montes Claros e de todo o

Norte de Minas os 95.450 votos. Agradeço, especialmente, ao povo de Montes

Claros, que me fez Deputado majoritário na cidade, com mais de 29.000 votos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, com muita tristeza tratarei de um assunto relativo à

política local de minha cidade. Os que aqui estão, como os Deputados Ivair Nogueira

e Antônio Júlio, nunca me viram, em 16 anos, usar esta tribuna para falar de

ninguém, e não o farei agora, apenas tecerei alguns comentários relacionados com o

Prefeito de Montes Claros, Luiz Tadeu Leite. Todos sabem que em 2008 fizemos

entendimento com o Prefeito, por intermédio do Deputado Fernando Diniz, quando

tivemos oportunidade de indicar dois candidatos a Vice-Prefeito. Apresentei nomes de

dois médicos ao Prefeito, que não os aceitou alegando que gostaria que a Vice-

Prefeitura fosse ocupada por uma mulher e que o nome escolhido para a indicação

seria o da Cristina, minha esposa. Como disse Maquiavel, a política é a antessala da

traição. Um ditado popular afirma que, quando uma pessoa faz um favor tão grande a

outra que não tem como lhe pagar, esta a trai. Foi o que ocorreu em Montes Claros;
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todavia não se está traindo o Deputado Gil Pereira nem a Cristina, mas, infelizmente,

o povo de Montes Claros.

Diante disso, quero fazer um breve relato, Sr. Presidente, Srs. Deputados, referente

à eleição de 2008, quando o Deputado Fernando Diniz nos convenceu de que o

Deputado Luiz Tadeu Leite havia mudado sua maneira de pensar em razão de ter

perdido duas eleições para Deputado Estadual e até mesmo sua reeleição no

exercício do mandato. Posteriormente, ele também disputou eleição para Prefeito, a

qual perdeu. Por essas razões - disseram -, ele se havia tornado uma pessoa madura

e respeitava mais o povo. Confesso que acreditei piamente nessa mudança. Assim,

fizemos o entendimento, que a Cristina rejeitou alegando que não queria assumir;

porém o grupo político do Prefeito, com o Deputado Fernando Diniz, insistiu em que

ele havia mudado e que seria bom para a cidade de Montes Claros que uma mulher

assumisse a Vice-Prefeitura.

A partir de então, houve a disputa, e vencemos as eleições; porém, antes disso,

reuni-me com o Governador Aécio Neves a fim de comunicar-lhe esse entendimento.

Senti, por meio de seus gestos, já que nada falou, que não estava concordando muito

com minha atitude, mas que a respeitava. Levei o Prefeito, Deputado Luiz Tadeu

Leite, ao Governador para falar desse entendimento. O Governador - lembro-me

disso como se fosse hoje - foi até a outra sala e trouxe um calhamaço de pedidos que

ele havia atendido pelo Norte de Minas. Naquela época, o candidato Deputado Luiz

Tadeu Leite apoiava Newton Cardoso, enquanto eu, o Aécio. Esse Deputado havia

dito que o Norte de Minas estava cansado de receber migalhas do governo de Minas

Gerais. Assim, o Governador demonstrou que, apenas em dois anos e pouco de

governo, já tinha mandado mais de R$300.000.000,00 para Montes Claros e região.

Fica esse registro.

Partimos para a campanha. O nosso Governador Aécio, embora quisesse ir àquela

cidade, respeitou nossa posição. Vencemos a eleição, o que não foi fácil. Houve o

segundo turno, e vários companheiros da Casa nos apoiaram, como a Deputada Ana

Maria Resende - que posteriormente também veio a ser vítima -, assim como os

Deputados Carlos Pimenta e Paulo Guedes. Este, tenho certeza, também foi vítima

em várias ações, na campanha do filho do Prefeito.
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Perdemos dois ex-Deputados, Jairo Ataíde e Humberto Souto, por ações diretas ou

indiretas do atual Prefeito nessa campanha. Depois que vencemos as eleições, veio a

época da transição. Ele a nomeou como coordenadora da transição e houve

mudanças, ela tomou conta. Depois, feita a transição, iniciou o mandato. A

administração começou bem. Algumas áreas foram delegadas para ela tomar conta,

o que ela fez junto ao Secretário. Daí, se não me engano no mês de maio, houve o

lançamento da candidatura do filho a Deputado Estadual, e as coisas começaram a

mudar. Lembro como se fosse hoje, eu estava em Brasília, assim como o Fernando

Diniz, que disse que era um erro do Prefeito lançar candidatos, ou mesmo do Sérgio

Amaral, Secretário de Governo do Prefeito, homem de confiança, ou do Presidente da

Câmara, Athos Mameluque, ou do seu partido; e que lançar o filho era o pior erro.

Mas, infelizmente, perdemos Fernando Diniz no dia 17/7/2009.

Daí, as coisas começaram a piorar. A Cristina era dedicada, chegava lá às 7 horas

e saía às 21, às 22 horas, tudo em benefício da população de Montes Claros. Ela

estava sempre trabalhando com ações propositivas, as quais foram tolhidas, de tal

forma que quem saiu prejudicado foi o povo de Montes Claros. Como exemplo, o

Poupança Jovem, que estava sob sua coordenação, realizado por meio de um

convênio do governo do Estado com o Prefeito Municipal, num valor de

R$8.500.000,00, com atendimento a 10 mil alunos. Esse programa contratou 120

pessoas, que ganhavam R$1.500,00, mas se desvirtuou no meio do caminho, virou

um programa político. As pessoas que eram contratadas não o eram para fazer o

programa, mas sim para serem cabos eleitorais do filho. Várias coisas aconteceram.

Estou citando somente isso, mas, mesmo assim, nunca deixamos de atender a

solicitações do Prefeito. Ele pediu recurso para asfaltar Montes Claros - aliás o

Deputado Paulo Guedes estava presente, assim como a bancada do Norte.

Conseguimos R$3.000.000,00 para a Prefeitura no primeiro semestre do ano

passado, e o asfalto só foi feito agora, em agosto, setembro, por coincidência nas

vésperas das eleições. Então, o asfalto está lá para quem quiser ver. O Deputado

Adalclever Lopes, nosso Líder, sempre me dizia: “Gil, não confia”. Não só V. Exa.,

Deputado Adalclever Lopes, mas várias pessoas me disseram isso. Tudo bem, a boa

intenção, a vontade de fazer algo por Montes Claros era muita e eu arrisquei.
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Aproximando as eleições, víamos que não só Gil Pereira, mas todos os aliados

eram realmente forçados a trabalhar, a votar, a participar de reuniões feitas para o

filho do Prefeito. A perseguição foi tamanha que, no mês de agosto, setembro, o que

disseram? “Oh - o que está acontecendo agora - quem for votar no Gil, quem estiver

do lado dele, todos serão mandados embora.” Eu até duvidava, mas todos os que

diziam isso estavam certos. Durante a campanha, várias pessoas ligadas a mim,

como o Dr. Tancredo, Secretário de Administração Social, pediram demissão porque

já não aguentavam a tortura do cerceamento de trabalhar na Prefeitura; assim como

o ex-Vereador Júnior Samambaia, que obteve mais de 3 mil votos, e não foi eleito,

apesar de ter sido o 4º candidato mais votado; o ex-Secretário Guila Ramos, ex-

Vereador, candidato que perdeu apenas por seis votos: ele obteve mais de 2 mil

votos, e mesmo assim não conseguiu ser eleito, também saiu.

As pessoas estavam realmente se sentindo sufocadas. Saíram antes. Para outras

disseram: “Você decide: ou fica com o Gil ou comigo. Se ficar comigo, tem de se filiar

ao PMDB”. A ex-Vereadora Maria de Fátima Pereira Macedo, Secretária Adjunta de

Educação, foi comunicada na sexta-feira. Diziam a ela que se desfiliasse do PP. Ela

disse que não era filiada ao PP, mas ao PSDB dos Governadores Anastasia e Aécio

Neves. Disse também que não sairia do seu partido e respondeu-lhe: “Quando eu era

Vereadora, servi-lhe muito para que pudesse ganhar as eleições”. Só havia dois

Vereadores ao lado dele, a Fátima e o Athos Mameluque, Presidente do PMDB, que

se reelegeu como Vereador. Eram os dois únicos Vereadores que combatiam o ex-

Prefeito Athos Avelino. A Maria de Fátima foi uma das pessoas que combateram o

ex-Prefeito Athos Avelino para a vitória do Tadeu. Na sexta-feira, as pessoas

começaram a fazer essa perseguição utilizando o aparelhamento da máquina de

Montes Claros. Quem ficasse como funcionário teria de se filiar ao PMDB.

Infelizmente, o PMDB de Montes Claros, liderado por ele, tem essa mania. Tenho a

certeza de que outras agremiações do PMDB, onde tenho amigos, não fazem essas

torturas.

Mas a situação ficou insustentável. A Cristina tirou dois meses de licença sem

vencimento, como manda a lei orgânica, para coordenar a minha campanha, a da

reeleição do Governador Anastasia e dos Senadores Aécio e Itamar. Isso irritou
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profundamente o Prefeito. Tirar licença sem vencimento é uma atitude ética e

inusitada em Montes Claros. Assim foi feito. A Cristina saiu para a campanha sem

receber nada dos cofres públicos.

O rolo compressor aumentou mais ainda. As pessoas ligadas a mim não poderiam

aproximar-se de mim. Se houvesse um adesivo meu, mandavam tirar. Os carros que

encontravam nas ruas eram achincalhados, tiravam os adesivos. A palavra foi

cumprida. Ele, realmente, fez uma devassa nessa eleição. Perto das eleições,

faltando uns 10 dias, Deputado Paulo Guedes, ao seu, ao nosso amigo Valdecir

Xavier, ao nosso amigo Luiz Ildeu, do “Estado de Minas”, ao nosso amigo Girleno

Alencar, do “Hoje em Dia”, depois da entrevista coletiva, disse que fazia questão, que

era uma questão de honra para ele não só eleger o filho, mas fazê-lo majoritário no

dia 3 de outubro em Montes Claros. Isso se alastrou. Antes dessa questão de fazer o

filho majoritário, disse também que era questão de honra fazer o candidato Hélio

Costa majoritário em Montes Claros, em vez de “anestesia”, como

desrespeitosamente chamava o nosso Governador Anastasia, faltando à ética. As

coisas foram se deteriorando nessa falta de respeito que veio fazendo não só comigo

e chamando o nosso Governador Anastasia de almofadinha nos discursos em seus

bairros e na campanha.

Eu disse ao Governador que Deus é maior. Vencemos as eleições. Não só o nosso

Governador Anastasia teve mais de 10 mil votos na frente como ganhamos as

eleições como Deputado majoritário em Montes Claros, com mais de 29 mil votos.

Isso, acho, o irritou profundamente, porque o filho dele, com toda a máquina

administrativa, teve pouco mais de 20 mil votos. Mas a perseguição continuou mais

do que eu achava que continuaria.

Ele não perseguiu somente o Deputado Gil Pereira, mas também o Deputado

Carlos Pimenta. Jogou o Sebastião Pimenta contra o irmão Carlos Pimenta. O

Sebastião Pimenta foi candidato. Houve uma briga provocada pelo Prefeito. Tirou o

Sebastião Pimenta da Secretaria antes da hora, antes do compromisso. Fez com que

os irmãos brigassem. Sei que a família do Carlos Pimenta é muito unida. Conheço-os

desde criança, desde seu pai e sua mãe. Então, fez com que brigassem.

Perseguiu e foi atrás dos votos de Carlos Pimenta. Da mesma forma, perseguiu a
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Deputada Ana Maria Resende e o Jairo. Lembro-me disso como se fosse hoje. Há

dois dias das eleições, o Jairo me disse ter pedido um emprego para o Tadeu, e,

além de ter pedido verbalmente, ele o fez por escrito. O emprego foi pedido para uma

filha de um médico de Montalvânia. O Jairo ainda me disse que ele sempre o apoiou

e apoiou a Deputada Ana Maria Resende, e esse Prefeito contratou, sim, a filha do

médico, a enfermeira, mas obrigou-a a trabalhar para o filho dele e para o candidato a

Deputado Federal que ele apoiava. Isso foi uma grande decepção para ele, e tal fato

influenciou o insucesso da reeleição de Ana Maria Resende. Mas, graças a Deus,

tenho a certeza de que ela estará aqui, entre nós, a partir de janeiro de 2011, por ser

a segunda suplente.

Da mesma forma, o Prefeito Jairo foi perseguido pelo candidato do Prefeito,

logicamente com a sua bênção. A briga não começou com este Deputado, já que, em

novembro do ano passado - o Deputado Paulo Guedes se lembra bem disso -, havia

uma disputa entre o Secretário de Governo, Sérgio Amaral, que é o homem de

confiança dele, com o Presidente da Câmara e o Presidente do PMDB local, Athos

Mameluque. Os dois, em virtude da falta de habilidade do Prefeito, quase se

desentenderam, quase foram às vias de fato, porque um deles queria ser candidato.

Assim sendo, o outro abriu mão da disputa, dizendo que a unidade estava com o filho

do Prefeito.

Até o Deputado Humberto Souto, que sempre foi da Oposição, também foi

maltratado. Aliás, uma das derrotas que ele teve foi justamente por causa disso.

Sempre fiz oposição ao Jairo e ao Athos, mas uma oposição respeitosa, já que eles

nunca me agrediram nem ao meu grupo político.

Concluindo, Sr. Presidente, quero agradecer ao Jairo, pela sua ética, e ao Athos

Avelino, por sempre me respeitar, diferentemente do que está acontecendo nesta

administração.

Por fim, é importante deixar claro que ele está desrespeitando não apenas a

Cristina, esposa do Deputado Gil Pereira, o Deputado Gil Pereira e a mulher Vice-

Prefeita de Montes Claros, mas também todas as mulheres de Montes Claros, já que,

na sua campanha, ela dizia que iria representar a mulher guerreira e valente de

Montes Claros. Digo isso porque, no dia em que ela voltou para assumir o cargo,
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como manda a Lei Orgânica, a porta da sala da Vice-Prefeita na Prefeitura estava

trancada. Fico muito triste com isso, porque parece que estamos revivendo a

ditadura. A desculpa é que não acharam a chave, que estava perdida. Fato é que a

minha mulher saiu de lá de cabeça erguida, mas muito triste por achar que as coisas

poderiam ter sido diferentes, já que o único interesse político que tem é o de sempre

ajudar a população de Montes Claros.

A perseguição do Prefeito de Montes Claros, Luiz Tadeu Leite, começou quando a

Vereadora Aparecida Bispo foi retaliada. Todos, em Montes Claros, conhecem a

história dessa perseguição, feita pelo atual Prefeito contra a Vereadora Aparecida

Bispo, a primeira mulher eleita Vereadora em Montes Claros. Ele também falou mal

da ex-primeira-dama, D. Maria Jacy Ribeiro, esposa de nosso saudoso Mário Ribeiro,

um homem ético, assim como a D. Jacy, que fundou a Apas. Infelizmente, ele

também a maltratou com baixarias.

A professora universitária Marina Queiroz, na campanha de 1996, também foi

agredida pelo Prefeito, com palavras de baixo calão. Ele chegou ao absurdo de dizer

que havia, em Montes Claros, a “traíra loira” e a “traíra preta”, referindo-se à Profa.

Marina Queiroz. A “traíra loira” era uma professora, mãe de três filhos honrados. E

agora, desrespeitando as mulheres de Montes Claros, ele está fazendo isso com a

Cristina.

Concluindo, quero deixar bem claro a ele que isso não atinge a Cristina, nem a

mim, apenas está mostrando, Sr. Prefeito, a falta de respeito que tem com as

mulheres montes-clarenses. Pobre Prefeito e pobre Montes Claros, que tem um

Prefeito que infelizmente ajudei a eleger. Dou as minhas mãos à palmatória por isso.

Perdoe-me, povo de Montes Claros e do Norte de Minas.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público presente e

todos os mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia em diversas cidades de

Minas Gerais, mais uma vez venho à tribuna agradecer aos 92.710 eleitores que me

confiaram o voto no dia 3 de outubro. Deputado Padre João, estou muito feliz com a

renovação do nosso mandato nesta Casa. Obtive votação expressiva, dobrei meu
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número de votos. Na eleição passada, cheguei à Assembleia com 46 mil votos e

agora fui reeleito com 92.710 votos.

Durante os primeiros quatro anos de mandato, trabalhei muito para a minha região

e para o meu Estado, em defesa do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, do

Vale do Mucuri, do Noroeste do Estado, enfim, das regiões menos favorecidas ou

mais esquecidas pelo governo. Defendemos os nossos professores, lutamos por

melhores salários e condições de trabalho; defendemos também os produtores rurais

do Norte de Minas. Denunciamos os equívocos do governo e da sua equipe de meio

ambiente, quando pretendiam transformar o Norte de Minas em mata atlântica.

Estamos a mais de 1.000km do mar, e o grande objetivo era confiscar as

propriedades alheias. Denunciamos também o equívoco ambiental que paralisou a

produção na região, que quase fechou o Projeto Jaíba, que inviabilizou os

assentamentos de reforma agrária. Denunciamos a perseguição do governo aos

taxistas, ao direito de ir e vir das pessoas. É um absurdo um cidadão não poder pegar

um táxi no interior do Estado de Minas Gerais para vir à Capital, para ir a uma cidade-

polo, sendo obrigado a fazer esses trajetos de ônibus, em uma das poucas empresas

que detém o monopólio do transporte no Estado, em virtude de amizade com o

Governador de Minas Gerais.

A votação expressiva que obtive e a derrota do Governador Anastasia na região

Norte de Minas, pois ele perdeu em praticamente todas as cidades em que fui votado,

mostram a insatisfação de uma região que se sentiu discriminada pelo governo nos

últimos oito anos. Esperamos que essa relação mude e que agora tenhamos um

governo diferenciado, que governa para todos sem discriminar ninguém, como faz o

nosso Presidente Lula. Esse é o maior exemplo de homem público que temos no

País. Respeitado no mundo, é uma liderança brilhante, um homem simples, que

governa com o coração e com a razão e que tem ajudado o Brasil a sair do marasmo

da época de FHC, quando o DEM e o PSDB mandavam no Brasil.

Nós, mineiros, Deputado Padre João, não sentimos saudade daquela triste era,

daqueles oito anos de FHC, quando Minas Gerais ficou a pão e água. Ontem, li várias

matérias publicadas em jornais entre 1994 e 2002. Algumas eram do próprio

Governador Eduardo Azeredo, reclamando do mau tratamento que Fernando



____________________________________________________________________________
259

Henrique havia dispensado a ele, que era Governador de Minas. E eram do mesmo

partido! Foi, então, que me recordei que o Ministro do Planejamento de Fernando

Henrique, quando Eduardo Azeredo era Governador de Minas, era o José Serra, o

que me fez concluir que foi ele quem ordenou toda a perseguição ao Estado de Minas

Gerais.

Havia bloqueio de recursos do FPM, falta de investimentos e de programas sociais.

Naquela época, não existiam o Luz para Todos, o Bolsa-Família e o ProUni e também

não foi criada universidade federal nem escola técnica no Brasil, muito menos em

Minas Gerais, em oito anos. Nosso Estado era tratado como um inimigo por Fernando

Henrique e por José Serra. Foi assim durante os quatro anos do governo Itamar

Franco, bem como do próprio governo Azeredo, que era do seu partido. Basta

verificarmos os oito anos de Fernando Henrique e os oito anos de Lula para

comprovarmos a diferença de valores investidos em Minas. Somente na área social, o

governo federal, por meio do Bolsa-Família, do Leite pela Vida e de tantos outros

programas, investe, anualmente, mais de R$3.000.000.000,00 em Minas. Isso é mais

do que o governo investiu, por exemplo, em processos, em oito anos.

O Ministério dos Transportes tem um pacote de obras, muitas já prontas, outras

licitadas, outras em andamento, que somam mais de R$7.000.000.000,00 somente

em estradas federais em Minas. Isso significa o dobro de investimentos que o

governo faz no Proacesso, que, aliás, é fruto de financiamento internacional, pago

exclusivamente com o repasse da Cide. Na época do governo Fernando Henrique, a

Cide ficava somente com a União. Não vinha nada para os Estados, Deputado

Duarte! Todo o imposto dos combustíveis ficava com a União. Com a reforma

tributária iniciada no governo Lula, quando o Deputado Federal Virgílio Guimarães foi

o relator, os recursos da Cide foram divididos, ficando 10% para os Municípios, 30%

para os Estados e 60% para a União. Isso permitiu que todos os Estados brasileiros

investissem em pavimentação. Retirando isso, o que temos em Minas são obras

federais, são investimentos em infraestrutura, em obras de saneamento básico,

lembrando que não foi investido sequer R$1,00 durante o governo Fernando

Henrique. Hoje, temos o maior pacote de obras de saneamento básico, começando

por Minas. Somente as obras de revitalização do Rio São Francisco somam mais de
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R$500.000.000,00. Além disso, há várias obras nas cidades da calha do rio, como

Buritizeiro, Ibiaí, Espinosa, São João da Ponte e outras. Todas as cidades do Vale do

Rio São Francisco estão em obras. As que ainda não estão em obras passam por

processo de licitação para fazer sistema de saneamento, rede de esgoto e estação de

tratamento.

Os investimentos do governo Lula em Minas nos levam a crer que realmente

estamos no caminho certo e que não podemos andar para trás. Tivemos uma página

negra em nossa história, e isso se deve aos oito anos de perseguição ao nosso

Estado, época em que tentaram privatizar Furnas e, na marra, a Cemig. Nessa

época, privatizaram a Vale e tantas outras empresas que foram entregues, de graça,

aos investidores estrangeiros, com financiamento do BNDES. Empresas de fora eram

trazidas para comprar nossas empresas - e o que é pior - com o nosso próprio

dinheiro. Não vinha dinheiro de fora; não vinha nada para cá. Hoje, a realidade é

diferente. Diziam que não era possível dividir o bolo, não podiam fazer programas

sociais, não podiam aumentar o salário mínimo, porque a Previdência e as Prefeituras

quebrariam. Quando o Fernando Henrique saiu do governo, o salário mínimo valia

US$63,00. Se alguém duvidar, basta verificar o valor do dólar naquela ocasião e

dividi-lo pelo valor do salário mínimo.

Hoje o salário mínimo do governo do Lula e da Dilma vale US$330,00, ou seja,

quase cinco vezes o que valia naquela época. Não temos saudade daquele tempo,

por isso temos orgulho de pertencer ao governo do nosso Presidente - grande

homem público, homem simples, trabalhador e retirante da seca nordestina, que,

como milhões de brasileiros, nunca teve a oportunidade de frequentar uma faculdade.

Ao chegar à Presidência da República, foi o Presidente que mais investiu na

educação, pois criou 14 universidades federais, 800 mil vagas do ProUni, para

estudantes pobres que não tinham condições de pagar por uma faculdade particular,

e o ProJovem. Além disso, triplicou o número de vagas nas universidades públicas e

está criando no Brasil 214 escolas técnicas - aliás, por meio de decreto, nos oito anos

do governo de Serra e Fernando Henrique, foi proibido criar escolas técnicas. Na

verdade, não esperavam que o Brasil fosse crescer tanto e o Lula fosse expulsar e

pagar ao FMI, parar com essa dependência dos EUA - parece que tinham prazer em
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depender desse país. Diziam que não era possível aumentar o salário mínimo nem

poderia haver programas sociais, pois primeiramente era preciso crescer o bolo para,

depois, dividi-lo. Só que o bolo não crescia, pois eles o comiam sozinhos. Apenas as

elites tinham oportunidades no governo deles. Carne na mesa era para o rico;

enquanto o feijão com arroz era para o pobre. Casa própria era coisa para rico, e hoje

temos o programa Minha Casa, Minha Vida para aqueles que sonham em conseguir

uma casa - já é 1 milhão de contratos e, se Deus quiser, construiremos mais 2

milhões de casas no governo da Ministra Dilma.

Portanto temos muito que comemorar com o Brasil. Hoje o verdadeiro Brasil, o

Brasil real, o Brasil que dá oportunidade ao povo brasileiro, o Brasil de um Presidente

que soube dividir as riquezas do País e o bolo. O bolo dividido cresce porque gera

oportunidades. Gerou oportunidade no campo com o Pronaf e, na cidade, com o

Programa Minha Casa, Minha Vida. Além disso, gerou oportunidade com o aumento

do salário mínimo - diziam que não era possível aumentá-lo, mas hoje ele vale

US$330,00. As pessoas estão ganhando mais, podendo sonhar, consumir e pagar o

financiamento de uma moto, um carro, uma televisão ou uma geladeira. Logo, está

aquecendo o comércio e gerando emprego. Esse é o Brasil do Lula e da Dilma, ao

contrário daquele triste Brasil, ou seja, da fome, da miséria e da perseguição política

da era de Serra e FHC.

Nós, mineiros, temos muito orgulho de dizer que temos um Presidente que, apesar

do nosso Governador ser do PSDB, nunca deixou de dar nada para Minas Gerais. O

governo Aécio Neves sabe que foi muito bem tratado pelo Presidente Lula. Nunca

houve retaliação nem perseguição. Em todos os empréstimos de que o Governador

precisou para pegar dinheiro internacional e construir obras em Minas Gerais, houve

o aval do Presidente. Nos quatro anos de Azeredo e Fernando Henrique, não houve

imposto internacional algum para Minas. Na verdade, foi zero. Anunciaram o

Prodetur, mas não saiu nem um tostão sequer. Minas ficou a pão e água na época

em que Serra era o Ministro do Planejamento do governo Fernando Henrique

Cardoso.

Portanto Minas Gerais, assim como o Brasil, não tem saudade dessa época. Tenho

a certeza de que esse projeto atrasado, neoliberal e que só atendia à burguesia e às
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elites, não deve voltar ao poder. Por isso confiamos na continuação do que está

dando certo e que foi iniciado com o nosso Presidente Lula.

Finalizo agradecendo aos estudantes e à juventude a presença em nossa Casa.

Desejo a todos sucesso. Saúdo também nossos companheiros de São Francisco.

Agradeço a essa cidade, que foi a que mais me deu votos - foram 6.920 votos nesta

eleição e 6.800 na primeira. Muito obrigado, São Francisco; muito obrigado, juventude

de São Francisco, seja bem-vinda à Assembleia; muito obrigado a todos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Deputado Doutor Viana, Sr. Presidente; ilustres

Deputadas e Deputados; público presente; boa-tarde. Cumprimento especialmente a

juventude mineira aqui presente, juventude sempre muito vigorosa, guerreira, de

nosso Norte de Minas, da querida São Francisco. Sejam bem-vindos à Casa do povo

de Minas Gerais.

Sr. Presidente, ainda agora, na hora do almoço, tive a honra e a felicidade de

receber telefonema de nosso Vice-Presidente José Alencar, pessoa do nosso

convívio diário, homem muito ilustre, muito querido. Ele me ligou primeiramente para

me parabenizar, para me felicitar pela reeleição, pela recondução de meu mandato

parlamentar. Nosso Vice-Presidente, sempre muito solidário, muito atento às

questões do dia a dia, da política nacional, nos pedia empenho, dedicação ainda

maior nos dias que faltam para o Brasil decidir o caminho que trilhará nos próximos

quatro anos. José Alencar pedia empenho pela continuação do projeto liderado por

Lula; por ele, como Vice-Presidente e também pela ex-Ministra Dilma Rousseff, nossa

candidata à Presidência da República. Ele também chamava a atenção para o bom

momento que o Brasil vive, momento conceituado no mercado internacional, de

autoestima elevada, momento em que os brasileiros estão confiantes no presente e

no futuro da Nação. O Vice-Presidente dizia que o debate eleitoral, o debate das

urnas no dia 31 de outubro, se deve pautar pelos projetos políticos, pelos projetos de

desenvolvimento do Brasil. Ele, com seus quase 80 anos de idade, com a saúde

debilitada, sem dúvida alguma - fez recentemente nova sessão de quimioterapia -

sempre foi muito forte e vigoroso em suas convicções e na força das ideias. José
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Alencar chamava a atenção de que eleição não é momento para desqualificar o

debate, mas momento em que devemos reforçar o projeto de Nação. Nosso Vice-

Presidente sente-se um pouco preocupado, Sr. Presidente, porque toda vez que uma

eleição descamba, desvia seu foco para questões menores, quem perde é o povo

brasileiro, quem perde é a Nação.

O Presidente falava muito isso, pois os nossos adversários tentam fazer uma

campanha focada na desqualificação das pessoas, em detrimento da discussão de

seu projeto. Ele lembrava que nos últimos oito anos essa desqualificação pessoal se

centrava na figura do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em todas as eleições

desde 1989, procuraram fazer a campanha do medo, da desqualificação da pessoa

do Presidente Lula. Diziam que ele era operário, analfabeto e sem experiência

nenhuma. Diziam que aquele operário, metalúrgico, nunca tinha sido governante de

nada, nem Prefeito nem Governador, no máximo Presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos, o que, na visão deles, era uma posição menor. O tempo todo tentavam

desqualificar a pessoa do nosso candidato à época, Luiz Inácio Lula da Silva.

Transcorridos oito anos de governo desse operário, desse afro-brasileiro, desse

nordestino, dessa pessoa do povo, todos os indicadores em todos os campos - da

macroeconomia, do desenvolvimento humano, da inclusão social e até no campo da

ética - mostram que esse governo foi infinitamente melhor que o governo das elites

que o antecedeu. Esse operário que não tem diploma do 2º grau, esse operário

analfabeto criou mais universidades públicas federais no País que todos os doutores

que o precederam. Esse operário conseguiu duplicar o número de vagas nas

universidades federais. Esse operário conseguiu, por meio de um programa simples e

objetivo, chamado ProUni, dar oportunidades ao filho do lavrador, do metalúrgico, do

homem do povo, de estudar em uma PUC, em uma Newton Paiva, em qualquer

universidade particular de grande nome por meio do ProUni. Hoje, vários filhos de

trabalhadores do Norte de Minas, dos Vales do Jequitinhonha e do Rio Doce, das

periferias de Belo Horizonte podem se formar como médicos, dentistas, advogados,

porque esse Presidente deu a eles essa possibilidade.

O interessante é que a popularidade do Presidente Lula está no auge, com mais de

70% de aprovação, e a mesma direita que tentou desqualificá-lo não tem, hoje,
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coragem de falar da sua figura. Vocês já perceberam isso? Não desqualificam mais o

Presidente Lula porque o foco é outro, eles têm que desqualificar a mulher, a

adversária. Eles o fazem pelo caminho mais perverso e danoso, ressuscitando, de

forma artificial, temas que dividem a Nação e que ferem o princípio do Estado

republicano. Tentam trazer à tona o ódio religioso, a divisão entre os credos do País,

tentam fazer um debate no campo do sentimento e da religiosidade. Isso é muito

perigoso, porque divide a Nação, que sabe conviver com a diversidade de opiniões,

de credos e de opções. Um debate dessa natureza é muito perigoso para o futuro do

Brasil.

Estava pensando em algo interessante, temas que o Brasil já superou através do

amadurecimento da sua democracia. A questão do Estado laico, por exemplo. Estado

laico é aquele neutro em relação às questões religiosas. Temos que respeitar todos

os credos religiosos.

Este país convive harmoniosa e respeitosamente com todas as crenças religiosas.

Sabemos respeitar isso, da mesma forma como sabemos respeitar o papel da família

na sociedade. Mas tentam trazer para o debate esse tema, que é coisa do passado.

Revendo alguns documentos históricos do PCdoB, meu partido, deparei-me com um

discurso muito interessante, feito pelo Líder do Partido Comunista do Brasil - PCB -

na Constituinte de 1946. Vejam, jovens: o discurso foi feito em 1946, há quase 65

anos, idade dos avós de vocês. Também, naquele momento histórico, há 65 anos, na

Constituinte de 1946, o Brasil estava dividido; discutia-se se o Estado seria laico ou

não, se a religião se fundiria ao Estado. Naquela época, a polêmica não era o aborto,

mas o divórcio, que era coisa do caramunhar: falar em divórcio era falar no pecado

capital mais ferrenho do mundo. E tentavam dividir a Nação. Mas a Constituinte de

1946 soube, de forma acertada e brilhante, fazer o debate em alto nível. E o Líder da

Bancada do PCB, o famoso Carlos Marighella, fez então um discurso, preservado em

um documento histórico, cujo conteúdo disponibilizei no meu “twitter” -

@depcarlinmoura - e que leva o nome de “A Religião, o Estado, a Família”. Nesse

documento, Carlos Marighella mostra que a religião tem de ser respeitada, mas que

sempre que o discurso religioso é utilizado para justificar o interesse político ou

interesse de uma classe dominante ele se torna muito perigoso para a Nação.
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Hoje, o Brasil está preparado e não quer ressuscitar um debate feito há 60 anos.

Temos maturidade suficiente para conviver de forma pacífica e altaneira com a

diversidade, respeitando as divergências. E é isso o que quer o Brasil, é isso o que

querem as famílias brasileiras. Até porque, agir sem esse respeito traria prejuízo à

Nação. E o nosso Vice-Presidente, José Alencar, já dizia isso, referindo-se à

importância histórica de Minas Gerais para promover a união da Nação. José Alencar

dizia que todos os mineiros que foram Presidente do Brasil, com o espírito da

conciliação mineira, souberam entender e priorizar o País. Minas Gerais, que é a

síntese do Brasil, sabe que só teremos uma grande Nação quando todos os Estados

da Federação forem bem. Como lembrava José Alencar, foi preciso um mineiro para

fazer o maior processo de industrialização já visto neste país. E o Estado escolhido

por esse Presidente mineiro, Artur Bernardes, para dar início à industrialização, foi

São Paulo, porque Minas sabe da importância desse Estado. Foi também um

Presidente mineiro, Juscelino Kubitschek, que teve a compreensão de que o Centro-

Oeste brasileiro precisava progredir e avançar e para lá deslocou um eixo, um grande

polo de desenvolvimento, com a transferência da Capital da República para o

Planalto Central, com a construção de Brasília. Minas Gerais tem essa compreensão

e sabe da importância de todos os Estados: Amazonas, Rio Grande do Sul, etc. Aliás,

em uma aliança estratégica com um gaúcho, Getúlio Vargas, promoveu o maior

processo de modernização deste país, com a ajuda de figuras importantes como

Antônio Carlos de Andrada. Ou seja, Minas compreende a importância da unidade

nacional. E Dilma é uma mineira; Dilma é Minas na Presidência da República.

Nós, mineiros, sabemos dessa importância, pois o Presidente Lula tratou Minas

Gerais com respeito, cordialidade e equidade. Minas nunca foi tão bem tratada como

agora por este governo, diferentemente do passado, do FHC, quando nossas contas

foram bloqueadas e quando tivemos que colocar tropas para defender as nossas

estatais Furnas e Cemig. Não é à toa que, nesse primeiro turno, os mineiros não se

deixaram envolver pelas picuinhas e pelo terrorismo eleitoral. De forma soberana,

Minas escolheu um Governador de um campo - não votei nele, mas respeito a

escolha -, e respeitamos a soberania do Estado. Agora, majoritariamente escolheu,

no outro campo, uma mulher para presidir o Brasil, porque o mineiro é independente
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e soberano.

Sr. Presidente, José Alencar fica preocupado, pois, no segundo turno, forças

externas despreocupadas com o futuro do Brasil e muito menos com Minas Gerais

tentam contaminar as eleições no Estado, fazendo inferno para tentar desfazer o voto

pelo qual o mineiro optou soberanamente, cujo voto intitularam Dilmasia. Agora,

artificialmente, tentam desconstituir esse voto indo, procurando, açodando e

ameaçando lideranças no Estado. No entanto, José Alencar, com sabedoria,

inteligência, equilíbrio e sensibilidade próprios de grande mineiro, grande empresário,

grande homem, com a experiência que tem, sabe que Minas reconhece que é para

frente que se anda. É com respeito e compromisso que se faz uma eleição, e não

com baixaria, divisão e discursos que dividem a Nação. É por isso que José Alencar

faz o apelo a Minas Gerais. O apelo da unidade, da Pátria soberana, do Brasil que

cresce, que se desenvolve, que gera emprego e inclusão de renda. É por isso que

estamos nessa empreitada. Queremos que o Brasil caminhe para frente, avance,

continue e aprofunde as mudanças. Vice-Presidente José Alencar, muito obrigado

pela lembrança e pela grande orientação que o senhor sempre traz ao povo de

Minas.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Nossa saudação, boa-tarde. Também gostaria de saudar

os alunos da escola de São Francisco, além dos telespectadores da TV Assembleia.

Por enquanto, eles são apenas alunos. Retomarei minha fala de agradecimento

destacando nossos professores. Amanhã se comemora o Dia do Professor. Não

acredito que sociedade alguma possa, de fato, avançar sem educação. É impossível

que haja transformação da sociedade sem que se passe pela educação, pelo

educador, pelo professor. De fato, toda transformação vem da educação, pois esta é

o alicerce para todas as profissões. Se o alicerce fica comprometido, a sociedade

também fica. Um bom médico, um bom padre, um bom pedreiro, eletricista,

carpinteiro, câmera, enfim todos precisam dela.

O nosso desempenho depende muito da educação e da formação que recebemos.

Se existe um profissional que deve ser valorizado e respeitado, é o educador, pois é
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quem de fato garante a transformação da sociedade e consegue influenciar todas as

profissões, até mesmo a sociedade em que vivemos. Infelizmente muitas

responsabilidades dos pais foram ou vêm sendo transferidas para o professor. Há

crianças que possuem uma convivência maior e melhor com o professor do que com

a própria família. Então, neste pronunciamento, quero, com justiça, louvar e

reconhecer o dia dos professores, que será celebrado amanhã. Ao mesmo tempo,

quero agradecer-lhes e parabenizá-los. Os professores da rede pública estadual, por

questão de justiça, lutaram muito ao longo deste ano. É importante reconhecermos

como os professores foram solidários uns com os outros, com os técnicos e auxiliares

da educação.

Ficamos indignados com o fato daquela auxiliar, que prepara a merenda escolar,

cuida da escola e zela por ela, ter um piso salarial de R$336,00. Então aquela greve

foi justa. Foi uma árdua batalha por quase dois meses. De certa forma, houve

conquistas. Se não fosse a greve, o governo havia se contentado com um reajuste de

10% e pronto. Para algumas carreiras, 15%; para outras, valores retroativos. Mas

para a educação um mísero reajuste de 10%, mesmo com um piso salarial totalmente

achatado, como o das serviçais, que recebiam R$336,00. É importante que os alunos

tenham conhecimento disso, tenham essa informação. Quando os profissionais da

educação se aposentam, às vezes com 30 anos de serviço, como uma servente,

ganham R$500,00. Essa é a realidade. Graças à greve, à luta aguerrida, às vezes

tendo de ficar aqui até às 2 ou às 3 horas da manhã, a partir de fevereiro, não haverá

mais serviçais nessa situação. Quem não possui ensino médio receberá em torno de

R$700,00; quem possui, mais de R$800,00. Isso é definitivo, não há perda. Os

professores que se aposentarem em fevereiro vão incorporar algumas vantagens,

alguma gratificação. Aliás, está havendo alguns equívocos em relação ao adicional de

pó-de-giz e adicional de desempenho. Receberão definitivamente algumas vantagens

e gratificações. Caso se aposentem hoje, perderão quase R$200,00 por mês, pois

são gratificações que ainda não estão incorporadas.

Então parabenizo os nossos professores. Força na luta e sabedoria! Tenham

sempre a sensibilidade de perceber a realidade e lutar por sua transformação. Ao

olharmos para os nossos professores, é importante enxergarmos o descaso que
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ainda há com a questão do gênero. Na educação, os profissionais são

majoritariamente femininos. A mulher prevalece na área da educação, justamente

onde o salário é mais achatado, lá embaixo. Se considerarmos uma profissão cuja

maioria é composta pelo público masculino, veremos que os salários estão nas

alturas. Na verdade, existe muito preconceito em relação à mulher, e esse

preconceito tem de ser trabalhado, banido. Estamos em uma sociedade em que não

se deve, sequer, tolerar o preconceito. Se devemos ser intolerantes com alguma

coisa, devemos sê-lo com o preconceito. E ainda há o preconceito contra a mulher.

Basta observarmos a educação: a maioria dos profissionais são femininos, e os

salários estão lá embaixo. No Judiciário e mesmo na polícia - ainda bem que a polícia

feminina está avançando -, onde há prevalência de homens, os salários já estão

melhores. É lógico que ainda há questões a serem corrigidas nas carreiras dos

profissionais da segurança pública, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, mas já

houve conquistas em relação a outras profissões, como a educação, por exemplo,

que é o alicerce para todas as outras.

Esse preconceito contra a mulher tem de ser superado. A mulher possui uma

capacidade de trabalho fantástica, que já destaquei aqui. É a primeira a se levantar e

a última a se deitar. Deputado Carlin Moura, fui pároco e, na minha paróquia, 99%

das catequistas eram mulheres. Além de trabalhar fora e em casa, a mulher ainda

encontra tempo para ser voluntária. Ela tem sensibilidade para perceber a realidade e

querer transformá-la. O que nos cabe, como agentes políticos e sociais, é tentarmos

superar o preconceito. Temos de garantir que a mulher seja valorizada no emprego,

que receba justos salários e, sobretudo, que ocupe os espaços de decisão, de poder.

Ninguém melhor que a mulher para administrar, pois ela tem sutileza, habilidade,

sensibilidade e capacidade de priorizar as questões pertinentes. Ela, por natureza,

resguarda a vida.

Portanto, nesta fala, ao cumprimentar todas as professoras e também os

professores - repito: na educação há prevalência feminina -, trago à reflexão a

necessidade de banir o preconceito, que não pode ser tolerado. Às vezes, inventam

tantas formas, tantos subterfúgios, para velar o preconceito. Não o encaram, não o

olham de frente, pois todos sabem que é intolerável.
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Recebam a nossa saudação especial. Desejo aos profissionais da educação toda a

força, a luz e a energia na luta, a quem também agradeço.

O meu agradecimento em relação à nossa votação é extensivo a todas as mineiras

e a todos os mineiros, já que foram apurados 111.651 votos em quase 760

Municípios.

Fico alegre porque consigo enxergar, mesmo com toda a decepção em relação à

política, que existe uma valorização do Deputado Estadual. Que bom que já existe

essa cultura, porque muitas vezes, há pessoas que se candidatam a Deputado e

acham que é “Deputado Municipal”. Determinado Município só pode votar em certo

candidato, porque ele é do Município, da região ou da microrregião. A nossa

Constituição não diz isso, e nossa votação mostra essa importância. Enquanto esse

quadro permanecer, não haverá o Deputado Distrital nem o Regional, o que vale é

ser Estadual. É importante haver esse reconhecimento, que vejo nos professores, a

quem agradeço de coração, que percebo também nos funcionários do TJ, nos

servidores administrativos da Polícia Civil, em todos os que lutam e resistem no

campo, trabalhando na agricultura familiar, os quais durante a maior parte deste

governo perderam recursos, já que houve redução de ICMS para todos segmentos,

mas, para a agricultura familiar, essa redução ocorreu somente no final deste

governo. Para maior parte dos produtos dos agricultores familiares a taxa era de 18%.

Basta recordarmos o programa do governo federal que compra os produtos da

agricultura familiar. De cada R$100.000,00 que o governo federal injetava na

cooperativa, o governo do Estado retirava de R$15.000,00 a R$18.000,00. Não houve

valorização.

Agradeço o apoio dos agricultores familiares, que resistem em permanecer no

campo, desde que tenham qualidade de vida. Esse governo se nega a garantir essa

qualidade de vida, quando não leva a sério, Deputado Paulo Guedes, o programa Luz

para Todos. Temos que realizar audiências públicas ainda este mês e em dezembro,

no mínimo duas vezes, para avaliar o cronograma da execução desse programa, cujo

atraso tem sido um desrespeito para quem está no campo.

É gratificante recebermos uma declaração como esta: “Olha, votei em você”. Não

pedi votos, sobretudo na Casa. Tento preservar essa atitude, o que não se trata de
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arrogância, mas sobretudo para não deixar ninguém constrangido com nenhum tipo

de assédio. Sou um pouco escrupuloso em relação a isso. Não pedi voto a nenhum

servidor público do Legislativo, porém, recebi declarações de pessoas que votaram

em mim. Isso me alegra e me leva a reafirmar o compromisso de honrar todas as

propostas e plataformas de ação parlamentar, como o acesso à terra, à moradia

digna, ao desenvolvimento sustentável, o apoio à agricultura familiar, à educação e à

cultura, à nossa juventude, à igualdade racial e de gênero. Todas as nossas

bandeiras de lutas, que firmamos na Assembleia, serão ampliadas na Câmara

Federal, garantindo um mandato popular e participativo. Nosso mandato tem

instâncias de decisão, que são o conselho político e a assembleia geral deliberativa.

O que é definido por elas, eu acato, e a assessoria também deverá fazê-lo.

Então, a nossa gratidão. Estejam certos de que vamos honrar cada voto com muito

trabalho, dedicação, ética e participação popular.

Registro de Presença

O Sr. Presidente (Deputado Paulo Guedes) - A Presidência registra a presença em

Plenário do Sr. Edvaldo Baião Albino, o Vadinho Baião, Prefeito Municipal de Ubá e

ex-Deputado Federal, que nos honra com sua presença. Mais uma vez, gostaria de

saudar meus conterrâneos, barranqueiros de São Francisco, os estudantes da Escola

Estadual Brasiliano Braz, que também nos honram com sua presença.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão

abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 6.687 e 6.688/2010,

da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do

Regimento Interno.
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Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais - aprovação, na 25ª Reunião

Ordinária, em 13/10/2010, dos Requerimentos nºs 6.644/2010, do Deputado José

Henrique, e 6.652/2010, da Comissão de Direitos Humanos; e de Turismo -

aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 13/10/2010, do Requerimento nº

6.613/2010, do Deputado Wander Borges (Ciente. Publique-se.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, prezados colegas Deputados e

Deputadas, e todos que nos acompanham aqui, na Assembleia mineira, ou que nos

assistem pela TV Assembleia, venho nesta tarde me manifestar - embora a princípio

não estivesse inscrito e só o fizesse na condição de Líder - porque observei que boa

parte do espaço reservado ao debate acabou transformando-se num processo de

palanque eleitoral, numa demonstração clara de apoio a uma candidatura e de

repúdio à outra.

Em que pese a minha dúvida sobre a adequação desse procedimento neste

espaço, que não tem uma previsão legal para esse fim, mas sendo esta a Casa do

povo, o espaço do debate, e do debate democrático, em princípio vejo como muito

saudável que aqui se possa debater, expor ideias, defender aquilo em que se

acredita. Porém o que me preocupa, e creio que essa também é uma preocupação de

todo brasileiro, de toda pessoa que preza o bem maior que temos, a liberdade e a

democracia, é o debate deixar de ser uma discussão no campo das ideias, um debate

verdadeiro, correndo o risco de ainda se enveredar para uma condição de grande

teatro. Aliás, esse é o grande risco que a democracia corre hoje no Brasil, ou seja, em

vez de haver debate, haver um grande teatro. Pena que já não se encontram aqui os

estudantes que acompanharam a 1ª Fase desta reunião, mas certamente milhares de

pessoas estão acompanhando-nos pela TV Assembleia, então peço que reflitam

sobre isso. É muito sério isso de você, que está nos ouvindo agora, ser usado como
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massa de manobra, por mim ou por quem quer que seja que tenha o direito de ocupar

um determinado espaço e que, no momento em que o ocupa, passa a manobrar de

maneira ardilosa as palavras, as afirmações, a fim de o levar a acreditar em algo que

não é verdadeiro. Se faltar a verdade, se prevalecer a mentira, isso não é debate

democrático, mas teatro. Seria bom se fosse de brincadeirinha, pois seria teatro, uma

bela peça, um horário nobre da televisão, que, aliás, está virando, em alguns

momentos, no horário eleitoral, um grande teatro. Até novelinhas andam fazendo com

algumas pessoas, a fim de tentar criar o factoide de que alguém salva a pátria e

alguém pode destruí-la. Vimos isso aqui. Portanto eu me inscrevi para destacar, em

que pese o respeito que tenho por todos os oradores, que não posso concordar com

as afirmativas que fizeram, porque saltam aos olhos, pois muitas delas não se

fundamentam na verdade. Vem um orador, primeiro, e demoniza os adversários da

candidata Dilma. Ele sempre fala do Presidente Lula e da candidata Dilma,

associando, de maneira sistemática, Dilma e Lula, como se a eleição fosse disputada

pelos dois, assim como Serra e Fernando Henrique, também como se as eleições

fossem disputadas pelos dois, já induzindo a um raciocínio equivocado. Pior, passa

informações absurdas, por exemplo, dizendo que aquele grupo do passado perseguiu

Minas Gerais de maneira covarde, não repassando um centavo de financiamento

para Minas Gerais naquele período. Começo a minha primeira afirmativa de forma

clara, objetiva, sem nenhuma paixão e sem nenhum teatro. Eu era Prefeito em

Divinópolis, que é aqui em Minas Gerais, se os Deputados que me antecederam não

sabem. Lá, recebemos financiamentos que eram repassados pelo BDMG de um

programa chamado Somma, financiado pelo Banco Mundial, com a aquiescência do

governo federal, que endossava e liberava o recurso para o governo do Estado, que,

por sua vez, financiava os Municípios. Várias operações foram feitas envolvendo o

governo federal e o Estado. O governo federal duplicou a Rodovia Fernão Dias aqui,

em Minas Gerais, no período do Fernando Henrique Cardoso. Não vou alongar-me.

Demonizam alguém do passado sem nenhuma preocupação com a verdade, apenas

para dizer que se tratava de um passado terrível, quase que comparado ao nazismo e

que não podemos voltar para lá. Não têm nenhuma preocupação, nenhum respeito

com a história, com a verdade, com as pessoas que lutaram naquele momento para
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estabilizar a economia do País, que lutaram naquele instante por várias conquistas.

Mais que isto, nos próprios programas eleitorais, ontem mesmo eu assisti a um deles,

assombrado, quando vi a própria candidata Dilma e os seus marqueteiros dizendo:

“eles são contra o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos e o Bolsa-Família”.

Colocam palavras na boca do candidato concorrente. Pior que isso, dizem mentiras.

O candidato concorrente fala, todas as vezes em que lhe é perguntado e mesmo

quando não lhe é perguntado, que, de maneira alguma, não só não é contra como

pretende aprofundar programas que distribui rendas, até porque foram criados com

outros nomes ainda no governo de Fernando Henrique, com o apoio dele. Não basta

o candidato dizer isso. Não é o suficiente, porque querem induzir o eleitor. Dizem:

“não votem nele porque ele acabará com o Bolsa-Família, não construirá mais

nenhuma casa popular”. Esse é um jogo terrível, em que a verdade não tem nenhum

sentido. Isso é um absurdo. Mostra que não estamos vivendo um momento entre

decidir votar em A ou B, mas de risco da democracia. Aqueles que estão no poder

querem passar a ideia de que, se alguém discordar de quem está governando o

Brasil, esse é do mal, é gente ruim, não presta e faz mal ao País. Se for gente boa,

tem de estar de acordo. Isso é tentar impor, embora num processo eleitoral

democrático, a teoria da unanimidade, autocrática. Isso é muito sério. Além disso,

querem passar a ideia de que vivemos num país em que está tudo resolvido e

maravilhoso.

Fiquei surpreso ao ver o Deputado Carlin Moura, que neste momento preside a

reunião e é uma pessoa que respeito profundamente, fazendo várias reflexões do que

considera avanços. Quando comparava e dizia que um governo foi melhor que o

outro, repetiu mais de uma vez: “até, até na ética”. V. Exa. deve lembrar-se disso.

Não falo aqui em tom crítico, apenas trazendo um debate saudável. V. Exa. disse

várias vezes como se isso fosse uma glória, até para tentar convencer-se. O que é

preciso avaliar é que não existe mais ou menos ética; existe ética. Não existe mais ou

menos honestidade; há honestidade. Quando estamos contestando o governo,

questionando o escândalo agora, recente, da Chefe da Casa Civil, sucessora de

Dilma e por ela colocada ali, que era sua assessora direta, braço direito, e que viu

sua própria família, seus filhos, sob a tutela da Ministra, envolver-se em corrupção,
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não estamos falando mentiras, mas sim de algo que o próprio governo admitiu,

culminando com a exoneração da Ministra. Isso, sim, é o que deve ser debatido. Não

adianta falar que estão demonizando ou tentando atacar a candidata Dilma só pelo

fato de que ela está sendo questionada. Por que, num determinado momento, a

Dilma disse ser a favor do aborto, isto é, da legalização do aborto, e depois mudou de

ideia justamente quando isso começou a repercutir negativamente na sua campanha?

Fato é que ela mudou de ideia e veio a público dizer que nunca foi a favor da

legalização do aborto. É importante que os fatos sejam esclarecidos para que o

cidadão saiba que num determinado momento ela se posicionou de uma maneira e

agora o seu discurso passou a ser outro, em função da opinião pública que não

concordou com ela. O que estou dizendo não é nenhuma invenção nem mentira.

Estabelecer esse tipo de parâmetro absurdo de que o governo anterior era um

desastre e que o atual governo é uma maravilha, sem querer discutir os verdadeiros

problemas nacionais, não contribui para a democracia. A verdade é que o governo

Lula não quer ver que os nossos aposentados continuam massacrados por uma

política previdenciária que o próprio PT, o Lula e a Dilma anteriormente contestaram.

Foi só chegarem ao poder que vetaram a aprovação da extinção do fator

previdenciário pela Câmara. O fator previdenciário é essa coisa malvada da

Previdência que faz com que, todo ano, o salário do aposentado vá diminuindo cada

vez mais, até a maioria deles ganhar apenas um salário mínimo, depois de uma vida

inteira de contribuição à Previdência. Estar aposentado deveria ser um direito e não

um favor. Será que isso não é um problema que o governo deve a todos os

brasileiros?

Todos sabem que a droga e o crime organizado são de responsabilidade do

governo federal, mas eles ainda insistem em dizer que segurança pública é dever do

Estado. Correto, é um dever do Estado, mas do Estado como um todo, ou seja, da

União, dos Estados e dos Municípios. No entanto, o tráfico de drogas e de armas é

obrigação explícita, declarada na Constituição, do governo federal, mas parece que

ele não sabe disso. O governo federal não reage, e isso está matando as nossas

famílias, destruindo muitos lares. E os juros altos? O próprio Vice-Presidente passou

os oito anos dizendo que isso era um absurdo, mas o governo não teve competência
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para enfrentar o problema e fazer com que os juros baixassem. A verdade é que essa

tem sido a causa da falência de milhares de microempresas, levando muitas pessoas

ao desespero. Sem falar no câmbio que afeta a produção brasileira e que já começa

a gerar a desindustrialização do Brasil. Essas são as razões para a mudança nas

eleições. É preciso que haja debate e que as pessoas questionem o governo. Existe

uma explicação muito clara para esse discurso que mudou de repente e que fez com

que a candidata Dilma ficasse tão agressiva e não tivesse nenhuma preocupação

com a verdade. O discurso da candidata Dilma - e ela vem insistindo nisso na

televisão -, baseia-se na mentira de que o candidato José Serra é contra o Bolsa-

Família e o Luz para Todos. Quanto absurdo. O programa Luz para Todos, em Minas

Gerais, é financiado pelo governo do PSDB em mais de 70% de todo o custo do

programa. Dessa forma, como podem dizer que somos contra a habitação? Eles não

têm nenhum compromisso com a verdade, e a explicação para isso é que as

pesquisas, de todos os institutos, já mostram um empate técnico, ou melhor, um

grande crescimento da candidatura do José Serra e um declínio da candidatura de

Dilma. A tendência é a queda de Dilma cada vez mais nas pesquisas e a subida de

José Serra, porque o cidadão não é tão ingênuo como pode parecer àqueles que aqui

fizeram esse discurso e que daqui a pouco subirão à tribuna para me rebater. Não

basta ocupar o microfone, é preciso provar o que está sendo dito. Dizer que o

governo anterior perseguiu Minas é uma mentira absurda. Nunca houve isso. A

relação sempre foi democrática e de respeito. Obviamente, aconteceram avanços que

o Brasil inteiro colheu, e não apenas um Estado ou um partido, como foi o caso da

estabilização da moeda. O próprio Presidente do Banco Central, Henrique Meirelles,

foi nomeado por Fernando Henrique e está lá até hoje, por ser ele um homem tão

competente que o Lula não quis tirar. Aliás, Henrique Meirelles foi eleito Deputado

Federal, pelo PSDB, em 2002, no ano em que o Lula ganhou as eleições, e o

Presidente Lula, por julgá-lo muito competente, não quis que ele deixasse a

Presidência do Banco Central. Ele admitiu a grandeza do trabalho dele em favor da

nossa economia e moeda. Portanto, o Presidente Lula lhe pediu que se desfiliasse do

PSDB e continuasse na Presidência do Banco Central. Não é verdade, Deputado

Carlin Moura? Talvez não queiram debater isso, mas é uma verdade absoluta. A
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estabilidade da moeda e a economia forte do Brasil são a base para o

desenvolvimento social. Era importante haver condições para o equilíbrio do

orçamento, que permitissem ao Brasil resgatar a dívida com o FMI, pois sem inflação

passaria a haver uma economia competitiva. Então, obviamente, as coisas

melhorariam. Isso acontece também com a nossa vida. Passamos a vida inteira

lutando, suando, até adquirirmos nossa estabilidade. Concluímos um curso superior,

por exemplo, ou um curso médio e conseguimos o primeiro emprego. Quando

começamos a melhorar de vida, compramos a primeira casinha, mas o período

anterior não valeu nada? Apenas agora que mudamos para dentro da casinha é que

nosso esforço vale algo? Tudo é construído a partir de uma base. O Brasil que hoje

prospera não foi construído por um governo descoberto em 2002. Ele é fruto de uma

sequência de lutas de todo o povo brasileiro.

Agora vivemos o momento decisivo da eleição. Tentar falar que o passado era uma

tragédia, que era horrível, que as pessoas eram ruins e que agora é tudo gente boa,

que tudo é uma maravilha, enfim, dizer que é ruim aquele que é contra o governo é,

no mínimo, ofender o povo brasileiro e a inteligência do eleitor. Isso só fará com que

os eleitores se unam para dizer: chega, vocês já tiveram oito anos. A alternância no

poder é saudável para a democracia. Fernando Henrique teve oito anos, Lula

também. Podemos ter alternância no poder, sim, porque teremos a continuação de

diversos programas, como o Bolsa-Família, o Luz para Todos, o Minha Casa, Minha

Vida, mas poderemos enfrentar os outros problemas que não estão sendo

enfrentados por quem está no governo, como as drogas, os juros, a distribuição de

impostos entre Municípios, Estados e União e a questão dos aposentados. Enfim,

temos muito o que melhorar, e a eleição serve para nos dar essa oportunidade. A

maioria do povo brasileiro já não apoiou, no primeiro turno, a continuidade, não

elegendo, na oportunidade, a Presidente que o Lula quis impor. A maioria disse “não”,

senão ela já estaria eleita. Agora essa maioria está se unindo e, com certeza,

apresentará ao Brasil uma melhor alternativa, que virá com a experiência e a

seriedade do José Serra, e principalmente com a verdade de ser uma só cara, uma

pessoa coerente, com ficha e história limpas, o que faz muito bem ao nosso País.

Muito obrigado.



____________________________________________________________________________
277

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Padre João solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos

de seu § 1º, transferi-la ao Deputado Paulo Guedes. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Presidente, Deputado Carlin Moura.

Inicio já discordando dos números apresentados. Dizer que a Dilma foi derrotada no

primeiro turno é querer impor uma inverdade às pessoas. Deputado Domingos Sávio,

a Dilma foi a grande vitoriosa no primeiro turno, porque obteve 47% dos votos. No

Brasil, temos a eleição de dois turnos, e ela obteve mais votos do que o Presidente

Lula, quando este foi candidato nas duas eleições anteriores. Ele também não venceu

no primeiro turno, em nenhuma das eleições. Quem disputa uma eleição pela

primeira vez e chega ao final do primeiro turno com 47% é porque teve a admiração

da maioria dos brasileiros. O candidato de V. Exa. é que, há um ano, conseguiu 50%

nas pesquisas, mas terminou com 32%. Portanto, quem está em decadência é o

candidato José Serra, que só foi para o segundo turno graças à Marina Silva. Se não

fossem os votos da Marina, essa eleição já teria terminado, sim. E para refrescar a

memória de V. Exa., a Marina é uma ex-Ministra do nosso governo. Durante sete

anos, esteve à frente do Ministério do Meio Ambiente, no governo do Presidente Lula.

Portanto, os votos dados a Marina também foram de pessoas que aprovam o governo

do Presidente Lula. Sendo assim, não é correto querer passar inverdades aqui, desta

tribuna. Deputado Domingos Sávio, topamos fazer qualquer tipo de comparação. Não

existe um item, uma ação do governo Lula e Dilma, em qualquer área, que se

compare aos oito anos de Fernando Henrique e José Serra. Este foi Ministro do

Planejamento e Ministro da Saúde no governo FHC, e Dilma foi Ministra de Minas e

Energia e Ministra-Chefe da Casa Civil no governo Lula. Basta comparar os dois

projetos, os números, o Brasil daquela época e o Brasil de hoje. É disso que estamos

falando. Estamos num momento crucial para fazermos, sim, essas comparações. O

candidato José Serra se apega apenas a factoides, a temas que nunca entraram na

pauta de uma eleição presidencial, como aborto, fuxicos e boatos espalhados na
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internet que se utilizam da questão religiosa, se apegam a temas que não têm nada a

ver com o processo eleitoral. Se debatermos o processo político-eleitoral, se

verificarmos o que fez o Serra como Ministro de FHC e o que fez a Ministra Dilma,

não dá para comparar. Aí, vocês têm de correr da comparação, da mesma forma que

o diabo corre da cruz. Essa é a verdade, Deputado Carlin Moura. Eles correm das

comparações, não aceitam fazermos isso, ficam furiosos quando começamos a

comparar, começam a apelar, a perder as estribeiras. Mas não tem problema, porque

continuaremos fazendo comparações. O povo brasileiro não pode ser enganado pela

imprensa, pelos telejornais, pelas manchetes, por alguns órgãos de imprensa que

insistem em mentir, como a revista “Veja”, panfleto semanal contrário ao governo do

Presidente Lula. Essa revista está cheia de ódio, ódio da direita que não aceita que

um homem simples como o Presidente Lula faça o que fez. De fato, ele fez um

belíssimo governo, reconhecido por mais de 85% da população brasileira e mundial.

O Lula faz questão de dizer que, se não fosse a Ministra Dilma Roussef - essa

mineira de Belo Horizonte -, ao seu lado, ele não teria conseguido fazer esse grande

governo, que deve a ela sim, porque foi a grande gerente, a pessoa que esteve o

tempo todo ao seu lado ajudando-o a fazer as tarefas, a projetar o futuro do Brasil. No

início do governo, foi ela quem assumiu a principal função de retirar o Brasil do

apagão de Serra e de Fernando Henrique. Não podia cair uma chuva, trovejar ou

ocorrer uma tempestadezinha em qualquer lugar do Brasil que o apagão causava

enormes prejuízos à indústria, ao comércio e à população em geral. Dilma retirou o

Brasil do apagão, criou o Luz para Todos, esse extraordinário programa que leva

energia de graça para quem vive na zona rural, nos lugares mais longínquos do País.

Portanto, não podemos comparar mesmo, porque isso dói no coração dos tucanos,

irrita os pefelistas, os democratas, os pedessistas - não sei ao certo, pois mudam de

nome todo dia, mas é a mesma coisa, estão no poder desde a época da ditadura.

Na semana que vem eles devem mudar novamente de nome para confundir as

pessoas. No entanto os rostos são os mesmos, como, por exemplo, de Arruda e

Bornhausen. Na verdade, essa mesma turma que mandou a vida inteira no Brasil

desde a época da ditadura militar quer voltar agora com o Serra. Aliás, o vice do

Serra é do DEM, que é do PFL, do PDS, da ditadura militar, do ACM, enfim, dessa
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turma que anda junto desde aquela época, mandando e desmandando no Brasil. Eles

rifaram o País. Todos os meios de comunicação estão nas mãos deles, pois desde a

época da ditadura militar as concessões das redes de TV eram feitas por meio de

barganhas, dadas a esses políticos que hoje controlam a mídia. Portanto precisamos

comparar, sim, pois eles permaneceram 500 anos no poder e não fizeram nada para

o povo. Dizia-se que o Brasil estava ingovernável e dependente a cada dia das

migalhas do FMI. Em sete anos e dez meses, temos um outro País, ou seja, um País

robusto que não deve mais nada ao FMI, que gerou 15 milhões de empregos, retirou

29 milhões de pessoas da linha da pobreza e levou as pessoas a consumir mais, pois

aumentou o salário, o emprego e as oportunidades. Além disso, país da Copa do

Mundo, das Olimpíadas, projetado para crescer e respeitado hoje no cenário mundial.

Esse é o Brasil ao qual temos orgulho de pertencer, o Brasil do Presidente Lula e de

Dilma, que foi o braço direito do Presidente Lula nos oito anos de governo, que, aliás,

está chegando ao final. É preciso dar continuação a ele. Ninguém quer andar para

trás.

Deputado Carlin Moura, o parlamentar que se pronunciou antes de mim disse que

Fernando Henrique e Serra nunca perseguiram Minas Gerais, que isso é uma

mentira. Pergunto ao Deputado Domingos Sávio: quem estava mentindo? Será que

era Azeredo, que, quando era Governador de Minas, reclamava nas páginas dos

jornais que Fernando Henrique não o atendia e que havia falta de investimento? Será

que era Itamar Franco, que precisou pôr as tropas para não deixar que privatizassem

Furnas? Em consequência disso, Fernando Henrique sequestrava mensalmente o

Fundo de Participação do Estado. Não é possível que as pessoas não se lembrem

mais dessa época. Assim como os Municípios têm o Fundo de Participação dos

Municípios, os Estados possuem o Fundo de Participação dos Estados. Durante dois

anos, Fernando Henrique e Serra sequestraram o Fundo de Participação de Minas

Gerais, deixando este Estado a pão e água. Itamar terminou o governo com a folha

de pagamento e o 13º salário em atraso. Foi preciso fazer até uma jogada, pois Aécio

já tinha sido eleito Governador. Pegaram sete rodovias federais e as estadualizaram,

passaram R$900.000.000,00 para o Estado para que Aécio começasse o governo

sem dever. Em vez de reformar as estradas, o que fez Aécio? Pagou o 13º. Será que
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as pessoas não se lembram disso? Os servidores públicos se lembram, assim como

os professores, os policiais e os Promotores, pois todos estavam com os seus

salários atrasados em razão da perseguição de Serra e de Fernando Henrique a

Minas Gerais. Então, quem está mentindo? Por exemplo, quem está mentindo na

questão das privatizações? Serra diz que nunca privatizou e é estatista. Ele

comandou a privatização da Vale. Quem disse isso, Deputado Carlin Moura?

Fernando Henrique Cardoso. Numa entrevista à revista “Veja”, ele disse que Serra foi

seu grande homem de confiança nas privatizações. Deputado Carlin Moura,

privatizaram as rodovias paulistas. Quer dizer, foram privatizadas em parceria

público-privada - PPP. Na verdade, quem está levando vantagem são só os privados.

Não há nada de público nas PPPs de São Paulo. Quem trafega por uma rodovia em

São Paulo - na Dutra - precisa pagar R$4,50 a cada trecho em que para nos

pedágios. São R$12,00. Aqui também há uma do Aécio, que é a MG-050. A cada

40km paga-se R$3,50 em uma estrada que se dizia única. São “privatistas”, sim. O

Azeredo privatizou a Cemig. Os americanos levaram a metade dessa empresa sem

investir nem R$1,00. Ainda bem que o Itamar Franco enfrentou corajosamente,

naquela briga em que o Fernando Henrique queria acabar com Minas Gerais, e

ganhou na Justiça a Cemig de volta. É preciso lembrar essas coisas, Deputado Carlin

Moura.

É preciso lembrar também que esses tucanos paulistas nunca gostaram de Minas

Gerais. Vamos aos fatos. Os senhores se lembram de que o Fernando Henrique era

Ministro do Itamar; ele foi o candidato de Itamar a Presidente da República. Ou seja,

Fernando Henrique deveria agradecer ao Itamar para o resto da vida. Mas qual foi o

agradecimento dele? Itamar tornou-se Governador de Minas, mas o Fernando

Henrique sequestrou os recursos do nosso Estado. Nos quatro anos do governo de

Itamar, não havia um tostão em Minas Gerais, porque Fernando Henrique não

consegue ver sombras. Como ele via a sombra do Itamar, queria acabar com o então

Governador em Minas Gerais. Foram quatro anos de perseguição de Serra e

Fernando Henrique contra Minas. Perseguiram até o aliado deles. Tenho várias

reportagens de jornais guardadas, que mostrarei na próxima reunião, em que o

Azeredo, que é do partido do Fernando Henrique e do Serra, reclama do tratamento
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de FHC com Minas. Ciro Gomes, que naquela época era Governador do Ceará, foi

tão perseguido que saiu do PSDB. Esses paulistas tucanos só pensam neles e

acham que o Brasil resume-se a São Paulo. Eles não gostam de mineiro, de

nordestino, porque, quando administram, fica clara sua opção pelos ricos. É por esse

motivo que eles não suportam o Lula na Presidência, porque Lula fez opção pelos

mais pobres, apesar de governar para todos, sem exceção. Todos ganharam no

governo do Presidente Lula, os pobres, a classe média, os ricos, os funcionários

públicos. O País está gerando oportunidades, renda, as pessoas consomem,

compram, a vida está melhorando para todos.

É por isso, Deputado Domingos Sávio, meu colega, que tenho certeza absoluta de

que o povo mineiro escolherá corretamente, sem pressão. Está havendo uma

reunião, neste exato momento, em que o Aécio e o Anastasia estão intimando,

obrigando os Prefeitos a declararem apoio ao Serra. Mas quero dizer que o voto do

Prefeito é o mesmo do cidadão; o voto do Prefeito, do trabalhador rural, do professor,

do advogado, do médico, da empregada doméstica tem o mesmo valor. Tenho

certeza de que o povo mineiro fará uma grande reflexão na hora de escolher. Dilma é

pessoa competente, provou sua capacidade nos oito anos do governo Lula e nos

orgulha pelo fato de ser mineira, de ser de Belo Horizonte, de ser mulher. Do outro

lado, há o Serra, que foi Governador de São Paulo, foi Prefeito. Mas a violência

tomou conta daquela cidade, que tem a pior educação do Brasil; as estradas são

todas “pedagiadas”. Quando ele foi Ministro de FHC, não fizeram nada. O salário

mínimo deles valia US$63,00 e não dava para comprar nem uma cesta básica. Tenho

certeza de que as pessoas saberão comparar e separar o joio do trigo, escolherão a

opção mais viável para o Brasil, que é dar continuidade a tudo aquilo que vem dando

certo nos últimos oito anos do governo do Presidente Lula. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Parabenizo o Deputado Paulo Guedes

pela firmeza em suas posições. Não é à toa que o povo de Minas Gerais lhe conferiu

mais de 90.000 votos. Parabéns, Deputado Paulo Guedes.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento
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O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 19, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição de 19/10/2010.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/9/2010

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Ademir Lucas (substituindo o Deputado João Leite, por indicação da Liderança do

BSD) e Gustavo Valadares (substituindo o Deputado Duarte Bechir, por indicação da

Liderança do DEM), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de

assunto de interesse da Comissão e a discutir e votar proposição da Comissão e

comunica o recebimento de ofício do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Diretor-

Presidente da Copanor, publicado no “Diário do Legislativo” de 19/8/2010. Passa-se à

3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do

Deputado Eros Biondini em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para discutir a importância da participação da Igreja nas políticas públicas do Brasil e

promover o lançamento do livro “A Terra, o Pão, A Justiça Social: a importante

participação da Igreja nas políticas públicas do Brasil”. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2010.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Duarte Bechir.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 13/10/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Carlos Mosconi notificando o falecimento do Sr. Rogério Cavalcante

de Brito, ocorrido em 11/10/2010, em Pouso Alegre. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Associação de Amigos da Corrida Rústica de São

Sebastião de Timóteo pelos nove anos de sua constituição (Requerimento nº

6.568/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Sociedade Educacional e Cultural de Sabará - Faculdade

de Sabará pelos 12 anos de atividades dessa Faculdade (Requerimento nº

6.584/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a PUC Minas por ter sido reconhecida como a maior

universidade católica do mundo (Requerimento nº 6.635/2010, do Deputado Wander

Borges).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2010

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.711/2010

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em epígrafe visa a

declarar de utilidade pública o Movimento Gay e Simpatizantes do Vale do Aço –

MGS –, com sede no Município de Ipatinga.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada,

cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua

o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.711/2010 pretende declarar de utilidade pública o Movimento

Gay e Simpatizantes do Vale do Aço – MGS –, com sede no Município de Ipatinga,

entidade que possui como finalidade defender os direitos e interesses desse

segmento da sociedade.

Na consecução de sua meta, o MGS conscientiza as pessoas da importância de

cada um como ser humano, para que se tornem cidadãos dignos e respeitados;

oferece orientação, especialmente aos homossexuais; combate qualquer

manifestação de discriminação; incentiva, apoia e divulga trabalhos culturais,

artísticos, literários e desportivos nas comunidades em que atua; firma parceria com

entidades e movimentos sociais que visam à inclusão social e à promoção da paz.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.711/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2010.

Fahim Sawan, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.745/2010
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Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Inzo de J’Inkise Luango e Kaitumbá, com

sede no Município de Uberlândia.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.745/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Inzo de J’Inkise Luango e Kaitumbá, com sede no Município de Uberlândia, entidade

que possui como finalidade o estudo, o resgate, a preservação e a divulgação das

culturas de matriz africana, além da defesa dos direitos e dos interesses dos

afrodescendentes, bem como a busca de melhor qualidade de vida para todos.

Na consecução de seus propósitos, a entidade promove ações nas áreas de

assistência social, educação, esporte e lazer; garante a participação democrática dos

cidadãos que assiste junto ao poder público; oferece assistência aos carentes,

especialmente crianças, adolescentes, idosos e portadores de necessidades

especiais; e incentiva a cordialidade, a união e a solidariedade entre seus membros.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.745/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2010.

Fahim Sawan, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2010

ESSENCIALIDADES DO BALANÇO GERAL DO ESTADO

ESSENCIALIDADES DO BALANÇO GERAL DO ESTADO REFERENTE AO

EXERCÍCIO DE 2009 (*)

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no exercício de sua

competência prevista no art. 62, inciso XX, da Constituição do Estado, e observando

o disposto nos arts. 207 e 216 do Regimento Interno, apresenta as essencialidades

da prestação de contas do Governador do Estado relativa ao exercício de 2009,

encaminhadas por meio da Mensagem n° 491, de 31/3/2 010, publicada no "Diário do

Legislativo" em 8/4/2010.

Notas Técnicas

Demonstrações Contábeis e Regime Contábil

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas

Brasileiras de Contabilidade e em conformidade com os princípios contábeis

geralmente aceitos, critérios e disposições da Lei Federal nº 4.320/64 Lei

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade

Fiscal, e da Lei Orçamentária Anual nº 18.022, de 9 de janeiro de 2009, tendo sido

adotado o regime contábil de caixa para reconhecimento e apropriação da Receita e

o de competência para a Despesa.

Empresas Dependentes

A execução orçamentária da Receita e Despesa das Empresas Estatais

Dependentes Emater, Epamig e Rádio Inconfidência integram o Balanço Geral do

Estado, parte III, Administração Indireta – Fundos Estaduais e Execução

Orçamentária das Empresas Estatais Dependentes. Para fins deste Relatório, tais

informações foram consideradas somente na análise referente à Execução

Orçamentária não fazendo parte dos dados dispostos nos Balanços Financeiro e

Patrimonial e do Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

Balanço Orçamentário

O balanço orçamentário tem por finalidade demonstrar a receita prevista e

arrecadada bem como o crédito autorizado e a despesa executada no exercício.
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Na parte das receitas os valores estimados são os dispostos na Lei Orçamentária e

demonstra-se, também, a previsão atualizada da receita bem como o valor

efetivamente arrecadado, e a diferença entre este último e a previsão atualizada no

exercício financeiro.

Na parte da Despesa constam o crédito inicial, o crédito autorizado, a efetiva

execução no período e a diferença.

Resultado

A realização total da receita orçamentária atingiu o montante de R$40,563 bilhões

enquanto a execução da despesa foi de R$40,263 bilhões. Apurou-se um resultado

orçamentário superavitário de R$299 milhões.

Tabela 2 - Balanço Orçamentário Fiscal

Estado de Minas Gerais - 2009

R$ milhares

Receitas Orçamentárias

* - A Tabela 2, contendo o Balanço Orçamentário Fiscal do Estado de Minas Gerais

para 2009, foi publicada no “Diário do Legislativo” do dia 20.10.2010.

Receita Orçamentária

Alcançou o total de R$40,563 bilhões, demonstrando um aumento de R$639

milhões, com variação nominal positiva em relação ao exercício de 2008 de 1,60%, já

descontados os valores referentes às deduções para o Fundeb.

Tabela 3 – Comparativo da Receita Orçamentária Fiscal

Estado de Minas Gerais – 2008/2009

* - A Tabela 3, contendo o Comparativo da Receita Orçamentária Fiscal do Estado

de Minas Gerais 2008/2009, foi publicada no “Diário do Legislativo” do dia

20.10.2010.

Receitas Correntes

São aquelas decorrentes das atividades operacionais da administração pública, tais

como receita tributária, transferências correntes, de serviços, de contribuições, dentre

outras. As Receitas Correntes atingiram uma arrecadação de R$42,519 bilhões,

apontando um crescimento de 0,33% em relação ao exercício de 2008.

Tabela 4 – Comparativo das Receitas Correntes
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Estado de Minas Gerais – 2008/2009

* - A Tabela 4, contendo o Comparativo das Receitas Correntes do Estado de Minas

Gerais 2008/2009, foi publicada no “Diário do Legislativo” do dia 20.10.2010.

Receitas de Capital

São aqueles provenientes da captação de recursos por intermédio de operações de

crédito e da conversão em espécie de bens e direitos, dentre outros. As Receitas de

Capital atingiram uma arrecadação de R$2,150 bilhões, acusando um acréscimo da

ordem de 55,18% em relação aos valores apresentados em 2008.

Tabela 12 – Comparativo das Receitas de Capital

Estado de Minas Gerais – 2008/2009

* - A Tabela 12, contendo o Comparativo das Receitas de Capital do Estado de

Minas Gerais 2008/2009, foi publicada no “Diário do Legislativo” do dia 20.10.2010.

Despesa orçamentária

Constituída de todos os gastos que o Estado realizou objetivando executar ações

de governo previamente estabelecidas nos instrumentos de planejamento,

devidamente autorizados pelo Poder Legislativo. As despesas em 2009 foram de

R$40,263 bilhões.

Despesas Correntes

Tiveram um crescimento nominal de 2,17%, se comparado ao exercício anterior, e

têm como principal composição as despesas com Pessoal e Encargos Sociais,

significando 43,65% da despesa total do Estado.

Despesas de Capital

Quanto à Despesa de Capital, totalizou o montante de R$5,934 bilhões,

representando quase 15% da despesa total do Estado e apresentou um crescimento

de 4,15 % em relação a 2008.

Do montante da Despesa de Capital, os Investimentos foram os mais expressivos,

representando 60,42% desta.

A despesa total com Juros/Amortização da dívida pública atingiu o montante de

R$3,295 bilhões. De juros e encargos o Estado pagou em torno de R$2,197 bilhões,

inferior em 13,64% ao valor desembolsado em 2008. Por outro lado a despesa com

Amortização da Dívida, em 2009, atingiu R$1,098 bilhão.
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Tabela 13 – Comparativo da Execução Orçamentária por Grupo de Despesa

Estado de Minas Gerais – 2008/2009

* - A Tabela 13, contendo o Comparativo da Execução Orçamentária por Grupo de

Despesa do Estado de Minas Gerais 2008/2009, foi publicada no “Diário do

Legislativo” do dia 20.10.2010.

Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro sinteticamente pode ser assim entendido: Saldo financeiro do

exercício anterior; (+) Entradas (orçamentárias e extraorçamentárias); (-) Saídas

(orçamentárias e extraorçamentárias); (=) Saldo financeiro para o exercício seguinte.

Tabela 30 – Demonstrativo da Síntese do Balanço Financeiro Consolidado (1)

Estado de Minas Gerais – 2009

* - A Tabela 30, contendo o Demonstrativo da Síntese do Balanço Financeiro

Consolidado (1) do Estado de Minas Gerais - 2009, foi publicada no “Diário do

Legislativo” do dia 20.10.2010.

Balanço Patrimonial

Tem por finalidade demonstrar quantitativa e qualitativamente a situação

patrimonial, ou seja, bens, direitos e obrigações. Na área pública as Contas de

Compensação, em que são registrados os bens, valores, obrigações e situações que,

mediata ou imediatamente, possam afetar o patrimônio, também são evidenciadas no

Balanço Patrimonial.

Tabela 32 – Demonstrativo da Síntese do Balanço Patrimonial Consolidado (1)

Estado de Minas Gerais – 2009

* - A Tabela 32, contendo o Demonstrativo da Síntese do Balanço Patrimonial

Consolidado (1) do Estado de Minas Gerais - 2009, foi publicada no “Diário do

Legislativo” do dia 20.10.2010.

Indicadores Fiscais

Receita Corrente Líquida

A Receita Corrente Líquida é constituída pela arrecadação no período de doze

meses da receita operacional do Estado, deduzido o valor transferido aos Municípios

referente à participação dos mesmos na receita tributária, bem como a transferência

ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
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dos Profissionais da Educação – Fundeb. O valor apurado de janeiro a dezembro de

2009 foi de R$29,118 bilhões.

Despesa de Pessoal

A despesa de pessoal engloba o dispêndio com pessoal ativo, inativos, pensionistas

e terceirizados.

Poder Executivo

Em 2009 atingiu percentual de 46,16%, em 2008 45,76%, da Receita Corrente

Líquida, com variação positiva de 0,88%.

Despesa de Pessoal Consolidado – Todos os Poderes e Ministério Público

O percentual apurado na despesa de pessoal consolidada, que engloba todos os

poderes do Estado, foi de 55,44%, dentro do limite estabelecido pela LRF, ficando

inclusive abaixo do limite prudencial de 57,00%.

Dívida Consolidada Líquida

Demonstra a capacidade de endividamento do Estado, que não pode ultrapassar

duas vezes a RCL. O Estado manteve-se enquadrado nos limites estabelecidos pela

LRF e atingiu o percentual de 179,49%.

Resultado Nominal

Apresenta o resultado que expressa, na apuração das necessidades de

financiamento do setor público, o valor da variação da dívida líquida de um

determinado setor público num certo período de tempo. O resultado nominal apurado

foi da ordem de R$977 milhões, ou seja, o Governo mineiro ficou cerca de 30,00%

abaixo da meta fiscal prevista na LDO.

Resultado Primário

Demonstra o resultado alcançado pelo governo mediante o confronto entre a receita

e despesa orçamentárias excluídas das mesmas aquelas de caráter financeiro. O

resultado primário superou a meta estabelecida pela LDO em torno de 5,00%,

conseguindo adequar as despesas às receitas.

Tabela 51 – Síntese do Relatório de Gestão Fiscal

Estado de Minas Gerais – 2009

* - A Tabela 51, contendo a Síntese do Relatório de Gestão Fiscal do Estado de

Minas Gerais 2009, foi publicada no “Diário do Legislativo” do dia 20.10.2010.
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Indicadores Constitucionais

As Constituições Federal e Estadual determinam a aplicação mínima em ações de

educação, saúde, amparo e fomento à pesquisa.

Tabela 52 – Demonstrativo dos Índices Constitucionais

Estado de Minas Gerais – 2009

* - A Tabela 52, contendo o Demonstrativo dos Índices Constitucionais do Estado

de Minas Gerais 2009, foi publicada no “Diário do Legislativo” do dia 20.10.2010.

PLENO (**)

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 05 DE JULHO DE 2010

RELATOR: Conselheiro Elmo Braz

REVISOR: Conselheiro Eduardo Carone Costa

AUDITOR: Licurgo Joseph Mourão de Oliveira

PROCESSO N° 833.245 - Balanço Geral do Estado de Mi nas Gerais, exercício de

2009.

O Tribunal emitiu parecer favorável à aprovação das contas do exercício de 2009,

nos termos dos votos do Exmo. Sr. Conselheiro-Relator e do Exmo. Sr. Conselheiro-

Revisor, com recomendações e considerações.

Plenário Governador Milton Campos, 05 de julho de 2010

Wanderley Ávila

Conselheiro Presidente

(*) extraídas do Relatório Contábil, peça integrante do Balanço Geral do Estado

relativo ao exercício de 2009.

(**) extraído do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado.

ATA

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/8/2010

Às 16h15min, comparece na Associação Comunitária do Distrito de Fidalgo, o

Deputado Adalclever Lopes, membro da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita por ele. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir os

impactos socioeconômicos da ampliação e da instalação do Parque Estadual de

Sumidouro determinado pelo Decreto nº 44.935, de 2008. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Kal Sena, Vereador do Município

de Pedro Leopoldo; Maurício José Viana, representante dos Agricultores de Quinta do

Sumidouro; Itamar Soares Bastos, comerciante de Pedras Lagoa Santa; Sílvio

Eduardo da Silva, comerciante de Pedras Lagoa Santa; Geraldo Mendes, ex-

Presidente da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo; e João Batista Mendes dos

Reis, morador do Distrito de Fidalgo, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência, na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da

reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca - Adalclever Lopes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.235 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.235/2010, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública Distrital de

Chaveslândia do Município de Santa Vitória – Consep-CHVS –, com sede no

Município de Santa Vitória, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.235/2010

Declara de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública do Distrito de

Chaveslândia – Consep-CHSV –, com sede no Município de Santa Vitória.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho de Segurança Pública do

Distrito de Chaveslândia – Consep-CHSV –, com sede no Município de Santa Vitória.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.637 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.637/2010, do Deputado Dilzon Melo, que declara de utilidade

pública a Sociedade Lambariense Protetora dos Animais – SLPAN –, com sede no

Município de Lambari, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.637/2010

Declara de utilidade pública a Sociedade Lambariense Protetora dos Animais –

SLPAN –, com sede no Município de Lambari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Lambariense Protetora

dos Animais – SLPAN –, com sede no Município de Lambari.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de setembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - João Leite.



____________________________________________________________________________
294

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2010

ESSENCIALIDADES DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO - 2011

ESSENCIALIDADES DO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2010

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2011

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no exercício de sua

competência prevista no art. 61, inciso I, da Constituição do Estado e observado

disposto no art. 207 do Regimento Interno, apresenta as essencialidades do projeto

de lei relativo à proposta orçamentária do Estado para o exercício de 2011,

encaminhado por meio da Mensagem nº 545/2010, publicada em 7/10/2010.

Notas:

1) Extraído do Volume I anexo ao Projeto de Lei nº 4895/2010.

2) A íntegra dos Volumes I a V encontra-se disponível no site da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais - www.almg.gov.br.

3) Valores das tabelas expressos em R$1,00.

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO - ORÇAMENTO FISCAL

* - A tabela contendo o Demonstrativo Consolidado - Orçamento Fiscal foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 21.10.2010.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Art. 2º Inciso IV da Lei Complementar nº 101/2000 e Portaria nº 575/ 2007)

* - A tabela contendo a Receita Corrente Líquida foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 21.10.2010.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E ENTIDADES SEGUNDO OS

GRUPOS DE DESPESA

* - A tabela contendo o Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Entidades

segundo os Grupos de Despesa foi publicada no “Diário do Legislativo” de

21.10.2010.

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO À CONTA DE RECURSOS ORDINÁRIOS E DOS

VINCULADOS AO FUNDO DE EDUCAÇÃO
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(Art. 212 da Constituição Federal, Art. 201 da Constituição Estadual e Art. 8º, inciso III

da lei 19.099/2010 - LDO)

* - A tabela contendo o Demonstrativo da Aplicação de Recursos na Manutenção e

no Desenvolvimento do Ensino à conta de Recursos Ordinários e dos Vinculados ao

Fundo de Educação foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.10.2010.

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS

PÚBLICOS DE SAÚDE

(Emenda nº 29 de 13/09/2000 à Constituição Federal e Art. 8º, inciso V da lei

19.099/2010 - LDO)

* - A tabela contendo o Demonstrativo da Aplicação de Recursos nas Ações e

Serviços Públicos de Saúde foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.10.2010.

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DE PESSOAL NA RECEITA

CORRENTE LÍQUIDA

(Art. 169 da Constituição Federal, Lei Complementar 101/2000 e Art. 8º, inciso IX da

lei 19.099/2010 - LDO)

* - A tabela contendo o Demonstrativo da Participação Percentual de Pessoal na

Receita Corrente Líquida foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.10.2010.

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DE PESSOAL NA RECEITA

CORRENTE LÍQUIDA

(Art. 169 da Constituição Federal, Lei Complementar 101/2000 e Art. 8º, inciso IX da

lei 19.099/2010 - LDO)

* - A tabela contendo o Demonstrativo da Participação Percentual de Pessoal na

Receita Corrente Líquida foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.10.2010.

INVESTIMENTOS POR EMPRESA SEGUNDO FONTES DE RECURSO

* - A tabela contendo os Investimentos por Empresa segundo Fontes de Recurso foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 21.10.2010.

INVESTIMENTOS POR EMPRESA SEGUNDO O DETALHAMENTO DOS

INVESTIMENTOS

* - A tabela contendo os Investimentos por Empresa segundo o Detalhamento dos

Investimentos foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.10.2010.
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ESSENCIALIDADES DA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO

GOVERNAMENTAL - PPAG - 2008-2011

ESSENCIALIDADES DO PROJETO DE LEI Nº 4.894/2010

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL - PPAG 2008-

2011 - PARA O EXERCÍCIO 2011

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no exercício de sua

competência prevista no art. 61, inciso I, da Constituição do Estado, e observado

disposto no art. 207 do Regimento Interno, apresenta as essencialidades do projeto

de lei relativo à revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-2011,

encaminhado por meio da Mensagem nº 544/2010, publicada em 7/10/2010.

*Notas: 1) Extraído de forma resumida do Volume I anexo ao Projeto de Lei nº

4.894/2010.

2) A íntegra dos Volumes I e II encontra-se disponível no site da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais - www.almg.gov.br

3) Valores da tabela expressos em R$1,00.

PROGRAMAS POR ÁREA DE RESULTADOS - 2011

* - A tabela contendo os programas por área de resultados para 2011 foi publicada

no “Diário do Legislativo” de 21.10.2010.

Obs: O total de 2011 corresponde à soma dos orçamentos fiscal e de investimento

para o exercício de 2011, incluídas as despesas intra-orçamentárias.

ATAS

ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 19/10/2010

Presidência dos Deputados José Henrique, Duarte Bechir e Carlin Moura

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.930 a

4.937/2010 - Requerimentos nºs 6.689 a 6.694/2010 - Requerimentos da Deputada

Rosângela Reis e do Deputado Wander Borges - Comunicações: Comunicações da

Comissão de Meio Ambiente e do Deputado Tiago Ulisses - Oradores Inscritos:

Discursos dos Deputados Almir Paraca, Domingos Sávio, Carlin Moura, Paulo
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Guedes e Duarte Bechir - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimentos da Deputada

Rosângela Reis e do Deputado Wander Borges; aprovação - Registro de presença -

Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do Deputado André

Quintão - Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz; deferimento; discurso do

Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Padre João; deferimento;

discurso do Deputado Paulo Guedes - Questões de ordem - Encerramento - Ordem

do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano -

Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto

Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco -

João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -

Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)
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Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.930/2010

Declara de utilidade pública o Bangu Esporte Clube, com sede no Município de

Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Bangu Esporte Clube, com sede no

Município de Congonhas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de outubro de 2010.

Antônio Júlio

Justificação: O Bangu Esporte Clube, com sede no Município de Congonhas, é

pessoa jurídica de direito privado, de natureza associativa, sem fins lucrativos, que

tem por finalidade a difusão de atividades cívicas, culturais e desportivas, em especial

o futebol de caráter amador.

Em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, a entidade atende a todos

os pressupostos da Lei nº 12.972, de 27/7/98, razão pela qual faz jus ao título

declaratório de utilidade pública.

Ante o exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à aprovação

deste importante projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.931/2010
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Declara de utilidade pública o Centro Feminino de Longa Permanência - Lar das

Velhinhas, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Feminino de Longa

Permanência - Lar das Velhinhas, com sede no Município de Montes Claros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de outubro de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: O Centro Feminino de Longa Permanência - Lar das Velhinhas,

fundado em 26/4/23, com sede no Município de Montes Claros, é uma entidade civil

sem fins lucrativos, que tem por finalidades, entre outras, cuidar de pessoas idosas

do sexo feminino, oferecendo-lhes assistência alimentar e atividades recreativas,

religiosas, abrigo e proteção.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.932/2010

Declara de utilidade pública a Associação Rural Unida de Pescador - Arup -, com

sede no Município de Pescador.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Rural Unida de Pescador -

Arup -, com sede no Município de Pescador.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de outubro de 2010.

Carlos Gomes

Justificação: O trabalho realizado pela Associação Rural Unida de Pescador - Arup -

consiste em promover e praticar a cidadania, prestar serviços e auxilio social à

carência humana e ao meio ambiente e é de suma importância para a população.

Trata-se de uma entidade com personalidade jurídica, de direito privado, sem fins

lucrativos e de duração indeterminada, com o objetivo principal de fazer transparecer
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e caracterizar os principais interesses socioeconômicos da região.

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua diretoria são

pessoas reconhecidamente idôneas e não recebem nenhum tipo de remuneração

pelo exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar parcerias com

órgãos estaduais, viabilizando assim, com maior facilidade, o exercício de sua

finalidade, principalmente a ampliação do atendimento aos associados e à

comunidade em geral.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.933/2010

Declara de utilidade pública a Casa Espírita da Sopa Adolfo Fritz, com sede no

Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa Espírita da Sopa Adolfo Fritz,

com sede no Município de Uberaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de outubro de 2010.

Fahim Sawan

Justificação: A Casa Espírita da Sopa Adolfo Fritz é uma associação privada, sem

fins lucrativos, cuja finalidade é desenvolver ações voltadas às crianças, adolescentes

e idosos de baixa renda, para que possam ter acesso a educação, cultura e lazer.

Com o apoio de voluntários, são ministradas aulas de computação básica, aulas de

dança do ventre, dança de salão, axé e “hip hop”.

Em parceria com a Prefeitura de Uberaba, já foram realizados atendimentos

médicos e odontológicos que beneficiaram centenas de pessoas carentes que

necessitam dessa ajuda para ter uma melhor qualidade de vida. Além disso, a

associação atua também na assistência e promoção social, distribuindo
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medicamentos para aproximadamente 600 famílias carentes, todo mês, e, aos

domingos, mais de mil litros de sopa para esse mesmo público, que, muitas vezes, se

encontra à mercê da vida.

À frente desse projeto, estão pessoas de idoneidade incontestável que realizam um

trabalho sério, sempre atentas às disposições estatutárias da entidade, suas

finalidades e objetivos, e que sempre colocam o ser humano e sua família em

primeiro lugar.

Com o intuito de incentivar trabalhos sociais prestados por pessoas de reputação

ilibada, sem finalidades lucrativas, e com o fim único de promover o bem-estar social,

solicito apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.934/2010

Declara de utilidade pública o Abrigo Lar Cristão de Belo Horizonte, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo Lar Cristão de Belo Horizonte,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de outubro de 2010.

Ivair Nogueira

Justificação: O Abrigo Lar Cristão de Belo Horizonte, com sede no Município de

Belo Horizonte, é entidade civil sem fins lucrativos, legalmente constituída. Suas

finalidades são atender, em regime de abrigo provisório, nos termos do Estatuto da

Criança e do Adolescente, a criança, especialmente aquelas que estiverem expostas

aos riscos sociais, encaminhadas pela Vara da Infância e da Juventude, pela

Promotoria ou pelo Conselho Tutelar do Menor, prestando-lhes formação moral,

cívica e religiosa, com ajuda para profissionalizar, educar, cuidar da saúde, combater

a fome e a pobreza. Além disso, desenvolve outros projetos e atividades de cunho

social e desportista e de integração dos assistidos ao mercado de trabalho, entre
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outras, com relevantes serviços prestados à comunidade de Belo Horizonte.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a referida entidade atende

aos requisitos da legislação em vigor.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.935/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros Boa Esperança,

JK e Fátima - ABJKEF -, com sede no Município de Januária.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros

Boa Esperança, JK e Fátima - ABJKEF -, com sede no Município de Januária.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de outubro de 2010.

Arlen Santiago

Justificação: A Associação Comunitária dos Bairros Boa Esperança, JK e Fátima,

com sede no Município de Januária, é uma sociedade civil sem fins lucrativos e tem

por finalidade congregar os habitantes de sua área de abrangência, buscando

soluções para os problemas da comunidade; desenvolver o espírito comunitário de

seus associados, bem como organizá-los de forma a lutarem em conjunto pelos seus

direitos; representar a comunidade junto aos órgãos públicos e privados no

atendimento de suas reivindicações; e promover eventos sociais, recreativos e

atividades assistenciais diretamente ou por meio de outras instituições.

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.936/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Agricultores Familiares de Sobradinho

e Região, com sede no Município de Coração de Jesus.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Agricultores Familiares

de Sobradinho e Região, com sede no Município de Coração de Jesus.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de outubro de 2010.

Arlen Santiago

Justificação: A Associação de Agricultores Familiares de Sobradinho e Região é

uma sociedade civil sem fins lucrativos e tem por finalidade a prestação de quaisquer

serviços que possam contribuir para o fomento e realização das explorações

agropecuárias para melhorar as condições de vida de seus associados. Além disso,

busca a melhoria no convívio da classe, através da integração de seus associados, e

proporcionar aos associados e seus dependentes atividades econômicas, culturais,

desportivas e sociais.

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.937/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Morada do Sol -

AMBMS -, com sede no Município de Capitão Eneias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
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Morada do Sol - AMBMS -, com sede no Município de Capitão Eneias.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de outubro de 2010.

Arlen Santiago

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Morada do Sol, com sede no

Município de Capitão Eneias, é uma sociedade civil sem fins lucrativos e tem por

finalidades: estudar os problemas do bairro, procurando atender as necessidades

coletivas; atuar junto aos poderes públicos para a solução dos casos de

necessidades do bairro; manter contato com outras associações, como as do setor de

saúde, do comércio, da indústria e com o povo em geral; promover eventos sociais,

recreativos e atividades assistenciais, educacionais e culturais que estiverem a seu

alcance .

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.689/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social pedido de providências para a realização de obras de

reforma na cadeia pública de São João do Paraíso. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 6.690/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Associação dos Procuradores do Estado de Minas

Gerais - Apeminas - pela posse de sua diretoria eleita para o biênio 2010-2012. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.691/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

DNIT pedido de providências para a reestruturação da Rodovia dos Inconfidentes.
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Nº 6.692/2010, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado, ao DNIT e ao DER-MG pedido de providências para o

asfaltamento da MG-415, no trecho que liga Morada Nova de Minas à BR-040. (-

Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 6.693/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Esporte Clube Recanto Azul pelos 50 anos

de sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.694/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte, ao Corregedor-Geral, ao

Ouvidor e ao Secretário da Regional Leste do mesmo Município e ao Coordenador do

Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos

Humanos - CAO-DH - pedido de providências em relação a denúncias, apresentadas

pelo Sr. Cassius Clay Dias da Silva, de assédio moral no trabalho e de utilização

irregular de veículo que teriam ocorrido na Sudecap, encaminhando-se também cópia

das notas taquigráficas da reunião ordinária dessa Comissão em 1º/9/2010. (- À

Comissão de Assuntos Municipais.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada Rosângela Reis

e do Deputado Wander Borges.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Meio

Ambiente e do Deputado Tiago Ulisses.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público, telespectadores da TV Assembleia, este é o meu primeiro pronunciamento

após o primeiro turno das eleições. Inicio-o cumprimentando as nobres colegas

Deputadas e os nobres colegas Deputados reeleitos, os novos Deputados, que

assumirão seus mandatos a partir do próximo ano, enfim, todos os que disputaram as

eleições - Deputados e demais candidatos - pela disposição de atuar nessa arena tão

delicada que é a política. Continuamos observando que a política, como um todo,

precisa passar por muitas mudanças, pois o espírito da lei eleitoral é muito bom, mas
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segue permitindo muitos abusos nas campanhas eleitorais. Esperamos que a

participação organizada da sociedade se amplie e estenda para além do momento

eleitoral, acompanhando o trabalho desta Casa e do Executivo em nível estadual e

federal. Gostaria de agradecer os múltiplos e diversos apoios que obtivemos durante

a campanha. Não vou citar liderança específica, mas registrarei a nossa gratidão à

militância do PT, às lideranças e às organizações vinculadas ao PMDB, que tanto nos

apoiou em vários Municípios de nossa região, a todos os que votaram, foram mais de

40 mil votos que aumentaram a nossa votação. Agradeço a cada um dos antigos

eleitores que em mim mantiveram a confiança e aos novos que registraram confiança

em nosso trabalho. Agradecemos especialmente às populações de Paracatu,

Brasilândia de Minas, João Pinheiro, Bonfinópolis de Minas e Guarda-Mor, que me

fizeram majoritário; igualmente, a toda a população do Noroeste de Minas Gerais,

onde continuo sendo o Deputado majoritário, com um diferencial: agora sou o único

Deputado eleito na região. Asseguro a todos os nossos conterrâneos e a toda a

população do Noroeste de Minas que continuarei sendo um Deputado presente,

atuante, que abraça as causas regionais e que trabalha acima de tudo pelo

desenvolvimento sustentável da nossa região. Sabemos que os desafios são

imensos, mas continuaremos com a mesma garra de sempre.

Gostaria, Sr. Presidente, de comunicar que amanhã, dia 20 de outubro, é o

aniversário da querida Paracatu, minha cidade natal e principal base eleitoral.

Queremos saudar, parabenizar e cumprimentar o Prefeito Municipal e, na pessoa

dele, toda a administração e a população de Paracatu. Agradeço também o apoio do

Prefeito de Paracatu nessas eleições, importante e decisivo para a belíssima votação

que conquistamos nessa cidade. Gostaria de fazer um registro específico à

população de Paracatu, além de comungar, celebrar e comemorar com a população

paracatuense as muitas conquistas e vitórias alcançadas pela administração

municipal nos últimos anos. Entre elas, saltam aos olhos os avanços na área da

saúde, como a implantação da UTI e da hemodiálise na cidade, além dos processos

observados na área da educação, como a conquista do Instituto Federal de Educação

- Ifet - para o Município. Além de todas essas vitórias celebradas, houve aumento do

dinamismo na economia local, melhora da qualidade de vida da população e o
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registro de que Paracatu resgata definitivamente a sua vocação natural, histórica,

como berço cultural e educacional de todo o Noroeste de Minas. Gostaríamos de

registrar um ponto que tornei público em vários momentos - antes, durante e depois

da campanha eleitoral - pela primeira vez, depois da campanha eleitoral, aqui desta

tribuna. Antes da campanha, em vários momentos abordei tal tema aqui, mas quero

registrar de forma incisiva, para a população de Paracatu, que entendemos que o

futuro de Paracatu passa necessariamente por resolver uma determinada equação: a

relação da nossa cidade com as mineradoras. Sabemos que minério dá uma safra só

e que as mineradoras de ouro e de zinco que existem em Paracatu são importantes,

pois geram empregos. Há toda uma cadeia produtiva relacionada com a atuação, a

presença e as atividades das mineradoras, mas sabemos também que a

sustentabilidade do crescimento econômico, da pujança econômica que Paracatu vive

neste momento não sobrevive sem a resolução dessa equação. Sabemos que as

duas mineradoras, tanto a Companhia Mineira de Metais - Votorantim, quanto a Rio

Paracatu Mineração, do grupo canadense Kinross, fazem, do nosso ponto de vista,

muito pouco pela cidade. E nós esperamos que essa relação mude, para que

avancemos no assunto de que as duas mineradoras gostam de falar, a

responsabilidade socioambiental com a comunidade, e que se traduza essa

responsabilidade, que está no discurso institucional das mineradoras, em conquistas

concretas para melhorar a vida da comunidade, e, principalmente, em apoio à

diversificação da produção em Paracatu para sobrevivermos com o dinamismo

econômico após findar as reservas minerais na cidade. Por fim, Sr. Presidente,

apresentaremos aqui, de público, as reivindicações dos servidores públicos

municipais da cidade de Unaí. Na semana passada, participamos de uma assembleia

dos servidores, que estão em greve há mais de 10 dias, e trata-se da primeira greve

na cidade de Unaí. Portanto, apresentaremos aqui, de público, as reivindicações que

formalmente nos foram apresentadas pelo Sindicato dos Servidores Municipais Ativos

e Inativos de Unaí: “Não sejam descontados os dias parados decorrentes da greve

dos servidores; seja pago concretamente o reajuste de 5,22% em janeiro de 2011,

retroativo a junho de 2010; seja dada posse imediata à comissão de avaliação de

desempenho, garantindo assim a progressão a todos os servidores que tiverem
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direito em janeiro, juntamente com a reposição salarial; seja contratada outra

empresa para elaboração de laudos periciais a respeito das insalubridades dos

servidores; seja marcada data para pagamento do restante do 13º salário em atraso e

regularização do pagamento de um terço de férias; compromisso, por escrito,

prevendo data de enquadramento e progressão dos professores de acordo com a lei

específica; repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb -; pagamento das

férias-prêmio vencidas; pagamento dos servidores contratados nas campanhas de

vacinação de 2010; pagamento dos serviços extraordinários das técnicas em

enfermagem do hospital municipal, equiparação de carga horária e isonomia salarial

das técnicas do último concurso; alimentação dos varredores de rua, garis em geral, e

fornecimento de equipamentos de segurança - EPIs -; revisão dos cargos extintos e

equiparação salarial; pagamento com data prevista do biênio dos servidores do SAAE

do Município; revisão imediata das diárias para viagem”. E, para finalizar, ressaltam

mais uma vez: “não sejam descontados os dias parados decorrentes da greve,

inclusive os dos servidores do SAAE”.

A manifestação final é que, assim que forem acatadas tais reivindicações, os

servidores retornarão ao trabalho normalmente. Assina Adair Mendes de Oliveira,

Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais Ativos e Inativos de Unaí.

Registramos aqui nosso pedido para que o Prefeito de Unaí, Sr. Antero Mânica,

reabra, o mais rápido possível, o diálogo e as negociações com a categoria. Como

disse aqui, essa é a primeira greve no Município de Unaí. A cidade a está

acompanhando de perto. Pelas reivindicações apresentadas, sabemos que há muitas

irregularidades, além de toda uma pauta que vem sendo represada ao longo do

tempo. Esperamos que o diálogo se estabeleça, que a negociação aconteça, que a

situação seja resolvida o mais rápido possível e que os servidores possam voltar às

suas atividades normais.

Gostaria, ainda, Sr. Presidente, de fazer aqui um registro a respeito da greve dos

bancários - categoria a que pertenço -, a qual já terminou. Sou funcionário do Banco

do Brasil. Acompanhamos de perto a greve nacional dos bancários. Ainda tenho

vínculos fortes com vários sindicatos de bancários de Minas Gerais, de Brasília e de
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todo o Brasil. Sou filiado ao Sindicato dos Bancários de Patos de Minas e Região e,

portanto, sinto-me, também, vitorioso com as conquistas da categoria. Neste

momento, a economia nacional está muito bem, e isso se evidencia nos reajustes

salariais acima da inflação, como o que acabam de conquistar os bancários e como

os que já conquistaram outras categorias. Na pauta de reivindicações de muitas

categorias consta a recomposição salarial, o reajuste salarial acima da inflação. Só

uma economia forte como a nossa, que está empregando muito, permite essa

realidade. Esperamos que o povo brasileiro reconheça tudo isso, além de muitas

outras conquistas positivas que melhoraram e continuam melhorando

significativamente a vida da população brasileira, conforme evidenciam os

indicadores em todas as áreas, especialmente na educação, no emprego, na saúde,

na cultura, no trabalho, na habitação e no saneamento básico, com consequente

queda nos índices de mortalidade infantil e aumento da expectativa de vida da

população. Esses indicadores mostram que o Brasil vai bem. Esperamos que a

população brasileira faça a opção correta, ou seja, opte pela continuação do trabalho

do Presidente Lula. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos que nos

acompanham na Casa do povo mineiro e pela TV Assembleia. Retomamos os

trabalhos da Casa Legislativa no ritmo pós-eleição. Ainda temos o segundo turno, e

percebo que isso tem prejudicado, em parte, os processos de votação, mas

esperamos retomar as votações ainda hoje.

Neste meio tempo, é oportuno ocupar este espaço para refletirmos sobre o

momento que vivemos, um momento eleitoral de grave e importante decisão. Não vou

fazê-lo, como aconteceu na semana passada, na linha do ataque e da defesa,

apenas se agir assim for absolutamente imprescindível para o bom debate e a

controvérsia tão saudáveis para a democracia. O melhor, em vez do ataque e da

defesa, são as proposições. Aliás, vejo, com certa alegria, que o segundo turno já

brinda todos os brasileiros com a manifestação dessas proposições. Começou a

haver proposições, ainda que o processo de ataque e defesa, de lado a lado, seja



____________________________________________________________________________
310

evidente. É isso que verdadeiramente interessa ao povo brasileiro, porque é

justamente delas que poderão vir políticas públicas para melhorar a qualidade de vida

do cidadão.

Fiquei atento ao último debate, observando as propostas do candidato José Serra,

quanto a alguns itens que são essenciais à vida do povo brasileiro. Ele falou, por

exemplo, da sua disposição de que haja um verdadeiro pacto nacional em torno da

educação e da saúde. São questões que devem ser debatidas de forma profunda no

processo eleitoral. Chegou a hora de termos uma responsabilidade a mais e nos

unirmos para que esses problemas, já crônicos, sejam enfrentados no período após

as eleições, numa ação conjugada. Não mais podemos aceitar que qualquer

compromisso seja feito no momento da eleição e não implementado posteriormente.

Um bom exemplo seria a elaboração de uma política pública de educação plena e de

qualidade para todos os brasileiros.

Vi, com alegria, o candidato José Serra falar, de maneira clara, do seu

compromisso e da sua preocupação com a educação, desde os primeiros anos do

ensino fundamental. Se a alfabetização não ocorrer de modo adequado, a educação

poderá ficar prejudicada para o resto da vida. Essa é uma constatação óbvia, mas

que vem sendo postergada. Embora tenha havido avanço na universalização do

ensino, a sua qualidade ainda deixa muito a desejar. Existem milhões de brasileiros

que, em tese, são alfabetizados, mas não conseguem fazer uma leitura adequada de

um texto e dar-lhe uma boa interpretação. Essa deficiência na leitura compromete

todo o seu desempenho escolar subsequente.

Sobre a questão da formação técnica, José Serra deixou claro o seu compromisso

de ampliar a oferta do ensino tecnológico, para que o nosso jovem tenha uma

profissão. Além disso, ele também demonstrou a sua preocupação relativa à

remuneração dos professores. O jogo de ataque e defesa existe, mas a preocupação

com a remuneração é de todos. É importante identificar de que forma os professores

poderão ser melhor remunerados. Além de estabelecer um piso, também é

importante garantir meios para o seu pagamento. Foi com alegria que vi o então

candidato à Presidência, José Serra, deixar claro que ele tem consciência disso, até

porque ele já foi Prefeito, Governador e Ministro. Ele sabe que não basta determinar
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que o Brasil inteiro pague um piso justo para todos os professores. É preciso que haja

leis que garantam um salário justo e o dinheiro para pagar esse salário, por meio de

uma revisão do pacto federativo. Sabemos que existem centenas de Prefeituras e

governos de Estados em que o volume do dinheiro público que é aplicado em folha

de pagamento já está no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Embora isso não

signifique que o governo pague bem, pelo contrário, ele paga muito mal, por isso o

salário dos professores precisa ser corrigido.

O volume de arrecadação dos Municípios e do Estado é pequeno, principalmente

se comparado com o do governo federal, que fica com a maior fatia. Se esse dinheiro

fica na esfera federal, muitas vezes até correndo o risco de ser objeto de corrupção,

ele falta na ponta, onde está o professor, essencialmente nos Municípios e nos

Estados.

A maioria absoluta dos funcionários públicos que atuam na educação e a grande

maioria das matrículas são municipais e estaduais. É necessário um compromisso

entre os entes federados para que haja dinheiro para pagar salários justos, a fim de

que tenhamos profissionais qualificados e, consequentemente, uma boa educação.

Esse é o centro da questão. Não se alcançará esse objetivo com demagogia, com

ataques daqui e dali. Para melhorar o salário, é preciso haver recursos disponíveis e

fazer essa discussão com franqueza, com clareza, sem questão partidária, sem

culpar A ou B.

A questão da saúde é outro ponto essencial que vem à tona em toda eleição. Mas a

solução também passa por questões óbvias. Qualquer partido tem clareza de

entendimento. Não se pode imaginar, em hipótese alguma, que a saúde pública

melhorará se continuarmos com uma tabela do SUS que paga R$2,00 para um

profissional médico atender um paciente. O médico não vai querer atender paciente

do SUS. Não se pode continuar com uma tabela que remunera o hospital em um

valor menor do que ele gasta para manter o paciente internado, recebendo

alimentação, medicamentos, assistência de enfermagem e de corpo clínico de

plantão. Às vezes se pensa que o hospital é público, mas 99% dos hospitais da rede

SUS são privados conveniados com o SUS ou, na sua grande maioria, hospitais

filantrópicos: santas casas, entidades filantrópicas, que não têm fins lucrativos, mas
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que também não podem pagar para trabalhar. É essa a realidade que estamos

vendo, e o problema se agrava também no atendimento ambulatorial, no atendimento

básico, nos prontos-socorros, onde o Município atende e é o responsável direto pelo

serviço. No entanto o dinheiro não vem para ele em quantia suficiente para contratar

o número adequado de médicos, para estruturar equipes suficientes de saúde da

família. Então qual é o problema da saúde pública? Ele é partidário? Não, é um

problema de financiamento.

Em 2000, votou-se a Emenda nº 29, que tinha a previsão de ser regulamentada por

uma lei que garantisse sua colocação em prática. Iria garantir que o governo federal,

o Estado e o Município aplicassem um percentual em saúde. Isso não foi

regulamentado. Então não adianta um debate de ataque e defesa, se efetivamente

não aumentarmos os investimentos em saúde.

Ouvi com clareza esse tipo de compromisso. Serra está tentando, insistentemente,

trazer novamente os temas educação e saúde. Ele cuidou da produção dos genéricos

e de levar, por meio de regime de mutirão, cirurgias eletivas a vários pontos do País.

Diz agora, com clareza, que é hora não só de regulamentar a Emenda nº 29, mas de

garantir maiores investimentos para um atendimento melhor à saúde.

E a segurança? Voltam novamente o ataque e a defesa. Dizem que segurança é

obrigação do Estado, que há “cracolândia” em São Paulo, que o problema da droga

está tomando conta de todas as cidades do País, mas a droga entra pela fronteira,

então é preciso haver um esforço conjugado entre o governo federal, os Estados, os

Municípios e a própria sociedade. Nesse aspecto, o que mais me agradou foi a

afirmação e a insistência do candidato José Serra em dizer que compreende que é

necessária uma parceria entre as entidades que se dedicam à recuperação dos

dependentes químicos, que não pode continuar havendo discriminação. Hoje o

governo federal e o próprio SUS não credenciam as unidades mantidas por entidades

filantrópicas e por vários segmentos religiosos que trabalham como voluntários. Mas

há um custo para recuperar dependente químico.

É preciso que haja vontade política para tratar desse ser humano e combater a

entrada da droga. Não adianta apenas cuidar dos dependentes e fazer de conta que

não se percebe a droga entrando no Brasil livremente - e o país vizinho que exporta a
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droga para o Brasil é tratado como grande companheiro. O problema não é

enfrentado. Essas questões estão começando a ser debatidas e fazem diferença em

nossa vida. A droga está piorando a qualidade de vida dos brasileiros, é a principal

fonte de violência, de crimes hediondos e terríveis, da morte de milhares de jovens.

Esse problema tem de ser enfrentado.

O curioso é que frequentemente se tentava discutir esse assunto e se voltava a um

velho debate, como se esse fosse o grande problema nacional. Mais uma vez,

tentavam transmitir ao eleitor algumas ideias equivocadas, e falsas, quanto à

privatização. Aliás, vemos um jogo de inverdades. Estão batendo, batendo, repetindo

mentiras, até que as pessoas se iludam. Insistem o tempo todo afirmando que o José

Serra privatizará a Petrobras ou o Pré-Sal, que ele sairá por aí privatizando as

empresas públicas. Foi ótimo que ele tenha deixado claro, e de forma contundente,

que isso não ocorrerá. Ele foi um dos que lutaram pelo fortalecimento da Petrobras e

deixou claro que privatização não é pauta no Brasil. Ao contrário, a pauta deve ser o

uso indevido de interesses partidários, ao se colocar o Brasil a serviço de um partido,

e não o inverso. Esse tipo de posição é que precisa ser discutido. Empresas públicas

como os Correios, a Petrobras e o Banco do Brasil continuarão sendo públicas e

devem ser administradas como patrimônio do povo, e não como patrimônio de um

grupo político ou de um partido. Esse se tornou um debate rico.

É preciso seguir nessa linha, porque assim o cidadão terá a oportunidade de

analisar quais são as verdadeiras propostas para melhorar a educação, começando

pela alfabetização. No primeiro momento, até fiquei em dúvida: dois professores no

ensino fundamental? Mas pude perceber que isso já ocorre em alguns lugares e é

eficiente para se obter um tratamento personalizado. Afinal de contas, esse é o

momento decisivo na vida de cada ser humano, é quando se aprende a ler e a

escrever, a tomar gosto pelo estudo. Nesse caso, o acompanhamento do professor e

a dedicação, bem próxima, ao aluno são fundamentais. É essa a qualidade que

precisamos ter, com uma remuneração mais justa. Não devemos apenas falar sobre

isso, mas tocar na ferida. Para que haja remuneração mais justa, temos de rever o

pacto federativo e a distribuição dos impostos, temos de garantir volume maior de

dinheiro na educação, para podermos efetivamente pagar mais aos professores e
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melhorar a saúde, investindo mais nessa área. Não se deve apenas ficar no discurso.

É preciso combater de fato o tráfico de drogas, ter coragem de enfrentá-lo e tratar de

maneira digna e humana os dependentes, para que possam se recuperar.

Deve ficar claro que é um absurdo insistir na mentira da privatização. Ora, o Brasil

ganhou com algumas privatizações, como a das telecomunicações, que eram

públicas, e não funcionavam. Telefone era coisa de rico. Hoje, todo brasileiro tem

condições de acesso à telefonia. A Usiminas passou a gerar mais empregos aqui em

Minas Gerais e divisas para o Brasil. Não houve, portanto, prejuízo algum para o povo

brasileiro, e sim ganho. É preciso, pois, acabar com esse fantasma e, principalmente,

parar de insistir nas mentiras.

Concluo, Sr. Presidente, agradecendo a atenção de todos e reiterando que

devemos manter a linha do debate, e não a do ataque. O povo brasileiro quer ouvir

propostas objetivas para melhorar a sua qualidade de vida. É para isso que o

Parlamento e a verdadeira democracia devem funcionar. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Duarte Bechir) - Com a palavra, o Deputado Carlin

Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, público e

imprensa presente, telespectadores da TV Assembleia, venho a tribuna fazer um

registro triste e preocupante. O nosso fórum na cidade de Contagem foi vítima

novamente de um grave atentado. Nesta noite ele foi invadido por bandidos armados,

que tiraram a vida do segurança do prédio. Esse trabalhador foi assassinado durante

o turno de trabalho e perdeu ainda jovem a sua vida.

Neste momento, primeiramente queremos prestar nossa solidariedade e transmitir

nosso sentimento de pesar aos familiares desse trabalhador, que se encontrava no

exercício de sua função, fazendo a segurança do fórum. Fica aqui o registro do nosso

sentimento e da nossa solidariedade aos familiares dessa pessoa ainda tão jovem e

que perdeu a vida como vítima de um assassinato tão bárbaro.

Sr. Presidente, mais uma vez esse acontecimento traz à tona a grave condição em

que se encontra o nosso fórum de Contagem. Não é a primeira vez que ele é alvo da

ação de bandidos e de atentados. Há pouco tempo, ele foi incendiado. Vários

documentos foram queimados e perdidos, e agora ocorre esse assassinato bárbaro
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do seu segurança. Isso é oriundo do descaso para com o fórum e a Comarca de

Contagem. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais não tem dado a devida atenção

para a importância da construção do novo fórum para a Comarca de Contagem, que

é o 2º maior Município do Estado e tem a maior movimentação e arrecadação nas

varas da Fazenda Pública - aliás, maior até que Belo Horizonte. Esse fórum é da

década de 40, está defasado e precisa ser modernizado. Na verdade, não comporta

mais tanto trabalho. Os Juízes não trabalham em condições favoráveis nem com

segurança. Além disso, os advogados precisam se amontoar para conseguirem

exercer sua profissão, assim como o jurisdicionado. Às vezes, é preciso que um

espere o outro sair para conseguir circular naqueles corredores, pois o fórum está

defasado, ultrapassado. Entretanto, há um terreno que está à disposição - aliás, é

uma grande área na Avenida João César de Oliveira - e pronto para receber o fórum.

No ano passado, realizamos nesta Casa uma ampla mobilização, uma mobilização

suprapartidária envolvendo todos os parlamentares que têm votação no Município de

Contagem, a Ordem dos Advogados do Brasil e os Juízes que são Diretores do

fórum. Além disso, pleiteamos tudo isso junto ao Tribunal de Justiça, garantindo uma

janela no Orçamento do Estado, uma janela orçamentária para garantirmos o início

das obras do novo fórum de Contagem.

Mas nada andou. Estamos novamente nos aproximando da votação da Lei

Orçamentária. Reeditaremos esse movimento junto com a OAB, com os Juízes e com

os parlamentares. Precisamos garantir - e o faremos - o orçamento necessário para a

construção desse novo fórum. Contagem não pode mais esperar, ainda mais agora

com o julgamento do goleiro Bruno, que toma conta da atenção do Brasil. Não se

sabe nem se o atentado teve alguma ligação com essa questão. Um fórum daquele

tamanho tinha apenas um trabalhador, um segurança no turno noturno. No fórum há

documentos importantes desse complexo julgamento que está ocorrendo, sem falar

que lá há também uma sala de armas, o que provavelmente pode ter sido o motivo de

os bandidos terem querido entrar. Entretanto, apenas um vigilante terceirizado estava

fazendo a segurança de um fórum dessa dimensão. Isso muito nos preocupa. Não

podemos mais conviver com fatos estarrecedores como esse e achar que são

normais.
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Faço um apelo aqui a todas as autoridades, ao Governador do Estado, à Secretaria

de Defesa Social e ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Queremos e garantiremos

aqui, na Lei Orçamentária, o orçamento necessário para a construção do fórum. No

ano passado, isso já havia sido garantido, mesmo em forma de janela orçamentária.

Tal janela abre a possibilidade, sem dúvida nenhuma, de remanejar o Orçamento

para a construção desse fórum. Isso não foi feito porque faltou vontade política.

Contagem não pode conviver com esse descaso, não podemos aceitar isso de forma

natural. Precisamos de um fórum com melhores condições de trabalho, de segurança.

Faremos um grande mutirão para retirar a construção do fórum da gaveta e torná-la

uma realidade, que é o grande desejo de todos os advogados de Contagem, dos

Defensores Públicos, dos Juízes e especialmente dos jurisdicionados.

Faço nosso registro e também, mais uma vez, expresso nosso sentimento a todos

os familiares do segurança assassinado. Esperamos que o poder público dê toda

assistência aos familiares neste momento tão difícil.

Sr. Presidente, no restante de meu tempo também quero tratar de outro assunto

que me chama a atenção. Ainda hoje recebi brilhante mensagem, pelo twitter, do

Prof. Rudá Ricci, grande educador. O Prof. Rudá Ricci, sempre com sabedoria,

equilíbrio e visão altamente republicana, levantou um fato que considero de

fundamental importância. Preocupado com o rumo que tentaram impor à campanha

presidencial, especialmente no segundo turno, com um debate desqualificado,

malicioso, trazendo para o centro da discussão questões que se afastam dos

princípios republicanos, levanta um aspecto que considero fundamental. Ele sugere

que os candidatos à Presidência da República deveriam fazer, em primeiro lugar, um

pacto para fortalecer e referendar o princípio do Estado laico, separado dos valores

religiosos. A religião, enquanto liberdade de expressão, é respeitada, mas não pode

fundir-se ao Estado. Esse é um princípio constitucional incrustado no seio da

Constituição de 1988. Os candidatos com má-fé, especialmente o adversário,

começaram esse debate religioso tentando dividir a Nação. O pacto deve ser pelo

fortalecimento do Estado laico, em que há separação entre o Estado e a Igreja.

Em segundo lugar, deveria ser feito um pacto pelos direitos civis, pelos direitos e

pelas garantias fundamentais da pessoa humana, pelo direito à vida, pelo direito ao
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atendimento no SUS, sem fazer esse discurso de falso moralismo que tentaram fazer

no segundo turno das eleições, principalmente com um tema que cala muito no

coração e na emoção de muitos brasileiros. O tema do aborto foi posto de forma

equivocada e maliciosa para tentar interferir no resultado das eleições.

Precisamos fazer um pacto pelos direitos civis e pelo Estado laico. Este país vive

um dos melhores momentos da história republicana e é elogiado no mundo todo, na

imprensa internacional, até pelo Prêmio Nobel de Literatura, que nunca foi fã do

Brasil, pois Mário Varga Llosa é um indivíduo conservador. Ele elogiou os avanços

que o Brasil teve nos últimos oito anos sob a liderança do Presidente Lula.

O Brasil foi motivo de grandes editoriais e de edições especiais nos grandes jornais

do mundo, dos Estados Unidos, da Europa e do Oriente, pelos avanços e pelas

conquistas, pela melhoria dos indicadores sociais e econômicos, pela inserção no

mercado internacional. Mas, infelizmente, pelo equívoco da campanha de nosso

adversário, o Brasil voltou a ocupar as páginas dos jornais internacionais pelo que há

de pior na política. Os jornais divulgaram o crime eleitoral cometido por aqueles que

mandaram fazer 1.800.000 panfletos maliciosos, falsificados e sem autorização da

CNBB. Tentaram confundir a cabeça do eleitor partidarizando o debate e divulgando

panfletos feitos por uma gráfica, cujo dono foi funcionário do Ministério da Saúde na

época do Ministro Serra. Tentaram fazer esse panfleto apócrifo, sem CNPJ,

distribuído ilegalmente durante a missa de Nossa Senhora Aparecida, em Contagem,

em São Francisco de Canindé, etc. Esse crime eleitoral tomou conta da imprensa

mundial e denigre a imagem do Brasil.

E ainda tem a hipocrisia do candidato tucano, que tentou impor o tema à nossa

candidata Dilma Rousseff, como se ela fosse uma pessoa que pratica o aborto,

fazendo um debate menor e rasteiro. Mas deram um tiro no pé. A “Folha de S. Paulo”,

jornal respeitado no Brasil, anunciou que a Sra. Mônica Serra teria feito um aborto no

Canadá. Vejam que coisa deprimente! Usam de um discurso para tentar deturpar a

eleição. Um jornal de respeitável consideração no Brasil diz que ela fez um aborto no

Canadá.

Por que isso repercutiu na imprensa mundial? Porque ela está estarrecida com o

fato de nenhum jornal nem rede de rádio nem televisão deste país ter veiculado essa
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notícia. Apesar da repercussão que a notícia está tendo no exterior, ela não apareceu

em nenhuma grande empresa de televisão e de rádio nem em jornais impressos,

entre eles o “Estado de Minas” e outros jornais deste Estado. Parece-me que, quando

a coisa é do lado de lá, há certa conivência e desequilíbrio por parte da imprensa

brasileira. Nossa imprensa deveria modernizar-se e copiar o que ocorre nos Estados

Unidos, onde cada jornal é autorizado e, pública e abertamente, defende um

candidato; cada jornal explicita em seus editoriais se é a favor de Bush, de Obama ou

de quem quer que seja. No Brasil, é tudo dissimulado, por debaixo dos panos. E a

imprensa internacional tem denunciado isso, pois uma notícia divulgada na “Folha de

S. Paulo” não teve nenhuma repercussão no restante da imprensa brasileira. A

notícia refere-se ao aborto feito pela mulher do candidato à Presidência José Serra,

que usou de hipocrisia para trazer esse tema para o centro do debate.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente e, especialmente, todos os mineiros que nos acompanham pela TV

Assembleia nas diversas cidades do Estado, boa tarde.

Há momentos, Deputado Carlin Moura, em que, depois de pararmos para pensar,

não podemos ficar calados diante da insistência de alguns. Agora há pouco, o colega

Domingos Sávio fez um pronunciamento em que insistiu em fazer comparações que

não são verdadeiras. Assim, voltamos à tribuna para fazer o embate, até porque se

há uma coisa, Deputado Carlin Moura, de que nós - do PT, do PCdoB e dos outros

partidos da base aliada do Presidente Lula - não temos de correr, em momento

algum, é da comparação. Com relação aos oito anos do governo Lula e aos oito anos

do governo Fernando Henrique e Serra, topamos a comparação em todas as áreas,

até porque eles não ganham em nenhuma delas; perdem em todos os quesitos.

O Brasil se divide em antes e depois de Lula; há aí uma divisão de águas. Houve

uma grande transformação no País em todos os sentidos, não apenas na área social,

embora nessa área ela se reflita ainda mais fortemente, porque conseguimos tirar 29

milhões de pessoas da linha de pobreza. Programas como o Bolsa-Família, o Leite

pela Vida, o Pronaf e tantos outros na área social realmente elevaram a autoestima
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do povo brasileiro. E nos parece que isso fere, dói no coração dessa pequena elite

brasileira, que insiste na volta desse projeto atrasado, neoliberal, liderado por Serra e

Fernando Henrique e que, durante oito anos, não produziu nada no Brasil: não

produziu emprego, não produziu nada na área social, não deu qualquer resultado. É

por isso que não podemos fugir do debate em nenhum aspecto e aceitamos, sim,

fazer qualquer tipo de comparação.

Podemos começar pela educação, que foi a base do discurso proferido aqui pelo

colega do PSDB.

Serra e Fernando Henrique não fizeram absolutamente nada pela educação. Às

vezes, sabem utilizar-se da polícia para bater em estudantes, banir greves ou

movimentos estudantis. Isso eles sabem fazer. Gostaria que citassem um programa

ou uma universidade que criaram em oito anos. O governo do Presidente Lula criou

14 universidades federais, triplicou o número de vagas nas universidades públicas e

criou o ProUni, que hoje atende mais de 800 mil jovens de famílias carentes, que

jamais sonhavam em frequentar uma faculdade, pois não tinham como pagá-la. Hoje

eles estudam em faculdades particulares pagas pelo governo. Sem falar no

ProJovem. Deputado Carlin Moura, além disso há um item ainda mais importante: o

ensino técnico. Em oito anos, não criaram nenhuma escola técnica no Brasil.

Entretanto, o Presidente Lula deixará o governo com 214 escolas técnicas

construídas no Brasil. Esse dado é muito importante, pois no Brasil, Deputado Carlin

Moura, em 500 anos, havia apenas 140 escolas com o nome da direita.

Parece que não pensavam no Brasil, não admitiam, eram muito pessimistas, jamais

sonhavam que uma pessoa simples chegaria ao governo e despertaria este país. O

Lula despertou o Brasil, elevou a autoestima do povo brasileiro. Aqueles que nunca

tiveram oportunidades passaram a sonhar, tornaram-se consumidores. Esse é o

grande milagre da economia brasileira. O Presidente Lula teve a coragem de mexer

em algo que nunca pensaram em fazer: distribuir o bolo. Deputado Adelmo, o

discurso deles era um só: nunca poderiam dividir o bolo, pois este deveria crescer

primeiro para depois ser dividido. Durante 500 anos eles mandaram no País, e o bolo

nunca foi dividido, ficava apenas com a pequena elite, que utilizava suas riquezas

para especular no mercado financeiro, não produzia, não gerava empregos e
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oportunidades. O grande milagre do Presidente Lula foi muito simples: dividiu o bolo

por meio dos programas sociais, como o Bolsa-Família. Além disso, teve a coragem

de aumentar o salário mínimo. Na época em que deixaram o governo, no final de

2002, o salário valia apenas US$63,00.

Deputado André Quintão, Paulo Ribeiro desfiliou-se do PSDB por não compartilhar

com o sentimento do partido. Ele, que é filho de Mário Ribeiro, ex-Prefeito de Montes

Claros, e sobrinho de Darci Ribeiro, participou ontem, no Rio, do ato em que artistas

declararam apoio a Dilma. Ele me telefonou e disse: “Paulo Guedes, tenho

documentos da época da fundação do PSDB que dizem que o grande projeto do

partido era passar o salário mínimo para US$100,00”. Deputado Carlin Moura, para

eles US$100,00 eram suficientes para o povo brasileiro. Permaneceram no governo

por oito anos e o deixaram com um salário mínimo de US$63,00. Hoje, em 7 anos e 2

meses de governo do Presidente Lula, o salário mínimo vale US$330,00, ou seja,

cinco vezes mais que no governo deles. É por isso que não admitem a realidade.

Hoje, com muita firmeza, venho a esta tribuna para continuar fazendo as

comparações. O Brasil e o brasileiro têm que comparar. Não nos deixaremos levar

pela enganação de alguns que se utilizam de temas que não têm nada que ver com o

processo eleitoral para confundirem a cabeça das pessoas.

São meia dúzia de padres, que, por sinal, são paulistas. Deputado Carlin Moura,

trata-se do sentimento de um pequeno grupo de São Paulo. Até na Igreja, há ainda os

que não se conformaram. São setores conservadores da Igreja, mas são setores

pequenos. A grande maioria dos católicos - padres e bispos - está apoiando o que

está dando certo. Não vamos deixar uma pequena minoria utilizar-se de panfletos

apócrifos, feitos em uma gráfica ligada ao PSDB. Acredito que esse pessoal deva ser

punido pela CNBB. Ainda bem que a CNBB se adiantou e fez um manifesto público

deixando clara a sua posição.

É por isso que não podemos nos calar diante dessas denúncias, do jogo baixo que

o PSDB e o Democratas - não sei se digo Democratas, pois todos os dias eles

mudam de nome: PFL, PDS. Essa turma, desde a época da ditadura militar, vem

mandando no Brasil, sempre levando vantagens. Hoje eles controlam os meios de

comunicação, porque esses veículos foram recebidos de presente na época da
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ditadura militar. Por isso a grande maioria da imprensa é contra o Lula e a Dilma e

não consegue enxergar que estamos em outro país, em um Brasil diferente.

Vamos continuar a fazer as comparações: o Brasil de hoje e o que vivia capenga na

época do governo deles. A cada dia eles tinham de recorrer ao FMI para fazer

empréstimo. A cada crise, qualquer pequena crise que ocorria no mundo, o Brasil

quebrava, e eles corriam para solicitar mais dinheiro do FMI. O remédio deles para

combater a crise era aumentar os impostos, diminuir os salários, demitir servidores

públicos e fazer o arrocho salarial. Essas eram as táticas do PSDB para tirar o Brasil

da crise. Graças a Deus, tiramos o PSDB do poder! Caso contrário, com a crise

mundial que houve - a maior da história - se tivessem usado a mesma receita, eles

teriam afundado de vez o Brasil. Graças a Deus, o Presidente Lula é um homem de

visão! Quando o mundo inteiro se atolou nessa grande crise mundial, o que o Lula

fez? O Brasil já estava preparado para a crise. Ele possuía reservas e tinha feito o

dever de casa. O Presidente Lula ainda deu uma nova lição ao mundo. Quando todos

aumentavam impostos, ele mandou diminuí-los: diminuiu o IPI dos carros, das motos,

das geladeiras, dos televisores, enfim, dos eletrodomésticos. E, quando o mundo

inteiro entrou em crise, o Brasil continuou produzindo e vendendo seus produtos.

Recuperamos todos os empregos que estiveram em crise. Fecharemos este ano com

quase três milhões de empregos com carteira assinada, um recorde da história.

É por isso, caro colega Domingos Sávio, que não vamos fugir das comparações.

Quem corre de comparação é o PSDB, que não tem nada a comparar. Trata-se de

um governo que quase quebrou o Brasil. Um governo que não produziu nada na área

social, na educação e na saúde. Aliás, quando V. Exa. fala em saúde, esquece-se de

dizer que o que realmente precisamos é de investimentos. Esse é o grande desafio

do próximo governo. Os Senadores do DEM e do PSDB, Arthur Virgílio, Marcos

Maciel, Tasso Jereissati, José Carlos Aleluia, só para citar alguns entre tantos outros,

sem dó nem piedade, para perseguir o Presidente Lula - eles possuem maioria no

Senado - tiraram R$40.000.000,00 da saúde. Eles achavam que com essa atitude

derrubariam o Presidente Lula. Não o derrubaram, mas prejudicaram os que precisam

do SUS. Quando um Senador ou um Deputado retiram dinheiro do SUS, com a

picuinha de querer prejudicar um governo, está prejudicando o povo. A grande
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resposta, Deputado Adelmo Carneiro Leão, veio das urnas. Todos esses Senadores,

sem exceção, foram derrotados nas urnas. O povo não lhes perdoou. O que eles

tentaram fazer com o Presidente Lula atingiu a população, ao retirarem

R$40.000.000.000,00 da área da saúde. Tenho a certeza de que o Brasil vai saber

ficar do lado certo, e tenho orgulho de comparar o governo do Lula ao governo da

Dilma, pois Dilma foi seu braço direito. O principal instrumento de organização do

governo Lula foi a Ministra Dilma Rousseff, que, com firmeza, soube enfrentar todos

os momentos. Não foi à toa que o nosso Presidente Lula a escolheu e a indicou para

ser a nossa candidata. Dessa forma, nunca fugiremos do debate; vamos enfrentá-lo

de cabeça erguida, olho no olho. Nestes poucos mais de 10 dias que faltam para o

segundo turno, nossa missão é não aceitar as provocações. Faremos comparações,

sim, pois é nesse embate político que discutiremos, de forma séria e sem medo de

enfrentar as comparações. Muito obrigado a todos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Com a palavra, o Deputado Duarte

Bechir.

O Deputado Duarte Bechir* - Sr. Presidente, Deputado Carlin Moura, que nesta

tarde preside os trabalhos; Sras. e Srs. Deputados; nossos queridos telespectadores;

nossa Minas Gerais, boa tarde.

Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna é a lastimável posição de alguns

oradores que me antecederam e que, a todo custo, querem, por conta própria, e não,

por conta dos fatos, mudar a história e os acontecimentos do nosso Brasil.

Por que digo por conta própria e contrariando a história? Pois bem, Sr. Presidente:

nenhuma estrada é pavimentada sem que antes seja feita a base. Todo e qualquer

mineiro que nos acompanhe e todos os companheiros deste Plenário sabem que sem

a base não se pode asfaltar uma rodovia. Lembremos que, quando o nosso Senador

eleito Aécio Neves assumiu o comando do Estado, eu ocupava o cargo de Prefeito de

Campo Belo. Ele assumiu o Estado com verdadeiros e profundos problemas. Onde a

receita e a despesa de Minas Gerais estavam? O que foi colocado naquele momento

histórico para Minas Gerais? Foram cortados mais de 30% dos cargos comissionados

existentes na estrutura do Estado. Foi cortado na própria carne o valor dos subsídios
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do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários, em toda a esfera estadual,

meu caro Presidente. Houve um preparo, e quem o comandava, com muita firmeza,

era o Prof. Anastasia.

Em janeiro de 2003, foi colocado em prática o choque de gestão, que hoje é o

verdadeiro timoneiro do sucesso de Minas Gerais. Quando digo sucesso, não digo

que sejam simplesmente palavras, como tem acontecido nesta tribuna, em todos os

momentos em que a Oposição a utiliza. O nosso Governador, que até então não tinha

disputado nenhuma eleição direta, foi eleito Governador de Minas, com mais de 60%

da aprovação do povo mineiro. Por que isso aconteceu, Sr. Presidente? Porque

houve um preparo. Alguém criou condições para Minas Gerais durante o governo

Itamar Franco, alguém preparou o terreno para que lá na frente se pudessem colher

os frutos.

Eu gostaria de perguntar a V. Exa., Sr. Presidente, quem é o autor do Plano Verão.

Quem é o autor do Plano Cruzado Novo? E quem é o autor do Plano Real? V. Exa. e

os demais parlamentares não saberão responder quem foram os autores desses

planos. Foi o PT, o Partido dos Trabalhadores, que já governava o Brasil há mais de

oito anos? Não foi. Alguém preparou. Alguém encontrou a cama, como dizíamos na

roça, arrumada, já quentinha, com o travesseiro no lugar e até com o cobertor

puxado, para chegar, cobrir o próprio corpo e começar a fazer o que está sendo feito.

É claro que o Brasil está dando certo, mas será que o PT, escondido, estava

comandando o País? Ou será que o povo mineiro não se lembra de que o Partido dos

Trabalhadores votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal? O Partido não queria.

Ou o povo mineiro não sabe que o PT votou contra o Plano Cruzado, que se

posicionou contrariamente? Não sabe como votava o PT na Câmara dos Deputados

quando não estava no governo? Quanto pior, melhor. Nós somos contra. Mas, Partido

dos Trabalhadores, isso será bom. Somos contra; queremos é ganhar a eleição.

E sempre foi assim, em todo o período em que o governante do País não era o PT.

E a história está aí para registrar. Não sou eu, Deputado Duarte Bechir, que estou

falando aqui na tribuna meias palavras, dez palavras sobre minha posição própria,

mas é a história, que está registrada - ou verifiquem nos anais da Câmara como

votou a Bancada do PT quando da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Sras. Deputadas e Srs. Deputados, o que é a Lei de Responsabilidade Fiscal? O

que ela vem trazer de novo? O que ela mudou no Brasil? Ela obrigou os dirigentes a

gastarem tão somente aquilo que possam arrecadar e que possam cumprir dentro

dos seus mandatos. É uma lei do Partido dos Trabalhadores? Não. E o Plano Real,

que tem dado certo, que deu vigor à nossa economia, é de autoria do PT? Não, não

é. Aí, vêm e começam a fazer comparação: olhem o nosso e olhem o de lá. Este de

cá preparou a cama; o de lá construiu a estrada. Este de cá fez o asfalto, e o de lá

gozou os benefícios do momento. O de cá é ruim, e o de lá, que chegou na hora do

milagre, é o bom.

Vamos a um exemplo do Deputado que me antecedeu. Ele falou sobre a crise

mundial: o responsável por ter dado certo no Brasil foi o Presidente. Muito bem, vou

dizer aos Prefeitos que me veem agora: Srs. Prefeitos, de onde saiu a cesta que o

nosso Presidente tirou para fazer o que fez na economia? Saiu do IPI, que faz parte

da cesta que retorna o dinheiro aos Municípios. E o que aconteceu com os

Municípios? O que está acontecendo neste exato momento? Os Prefeitos estão, tão

somente, recebendo o FPM: paga-se o gasto da saúde, a folha, as obrigações

impostas, e não sobra para investimentos. O Presidente ficou como bom, e os

Prefeitos que se danem. Por que não tirou o dinheiro das contribuições sociais que

fazem parte dos recursos do Presidente, que poderia tomar medida? Mas não: ele fez

graça com o que é dos outros, dos Municípios e dos Prefeitos. Ora, vamos ser

coerentes com a história, com a realidade. Não podemos crucificar os bons e dizer

que tudo que foi feito é ruim, é errado, para poder dar a um homem o título de único

que fez tudo. Ora, cá para nós, Minas Gerais hoje tem todos os Municípios

interligados por asfalto. Isso foi planejamento, obra que foi planejada. E se nós

tivemos de recorrer ao capital externo foi porque temos capacidade de assumir a

obrigação, já que o Estado está preparado. Não há o que discutir. Quanto à

campanha presidencial, eu concordo com o Deputado Carlin Moura: o nível dela não

é o esperado pelo povo brasileiro.

Esperávamos que os candidatos a Presidente usassem o horário eleitoral para

discutir problemas do Brasil, mas o que me entristece muito é ver que é

completamente diferente a biografia, o passado dos dois candidatos. Um foi
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Deputado, Governador, com um passado honrado de pai de família, de estudante, de

defensor da democracia; o outro nunca disputou uma eleição, nunca administrou um

orçamento, por menor que fosse. De uma hora para outra, constrói-se um robô,

programado. Aperta-se de cá, aperta-se de lá: “Fale isso agora, fale isso depois,

mude agora, mude depois”. Programa-se o robô, e ele vai para a televisão e dispara a

falar. Em Juiz de Fora, chamou a nossa cidade de Montes Claros.

O Deputado Carlin Moura, em suas palavras, citava “a minha candidata”, “a nossa

candidata”. Não queria chegar a esse ponto de discussão, conforme disse ao

Deputado, mas, ao ouvir as palavras de V. Exa., também senti-me no direito de estar

nesta Assembleia Legislativa e, neste momento, evocar a preferência por meu

candidato.

Então, senhoras e senhores, meu caro Presidente, é muito triste alguém querer tirar

para si benefícios de outrem. O Partido dos Trabalhadores não vai esconder que está

ao seu lado o Presidente Collor, do Plano Verão, que surrupiou as poupanças do

povo brasileiro. Não pode dizer que o que foi feito no passado não era bom. Se não

fosse preparada a cama para o PT deitar, ela não estaria arrumada hoje. Ela foi

preparada, arrumada; o quarto, encerado; a cortina, entreaberta. Tudo foi preparado

para que o PT assumisse o controle do País e o fizesse crescer.

Não quero nada para mim, Sr. Presidente, que não seja meu. Quero o que é meu e

o que construí. É um crime o que estão fazendo com a história do nosso país, qual

seja o de querer para si o que não foi construído por si próprio. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicações
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pela Comissão de Meio Ambiente - aprovação, na 15ª Reunião

Ordinária, em 19/10/2010, dos Projetos de Lei nºs 4.716/2010, do Deputado Doutor

Rinaldo Valério, e 4.738/2010, do Deputado Tenente Lúcio, e dos Requerimentos nºs

6.565/2010, da Comissão de Participação Popular, 6.598/2010, do Deputado Délio

Malheiros, 6.615, 6.617, 6.618, 6.638 e 6.671/2010, do Deputado Wander Borges, e

6.674/2010, da Comissão de Segurança Pública (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Rosângela Reis, solicitando seja

formulada manifestação de pesar aos familiares e amigos pelo falecimento de

funcionários e alunos da Apae de Ipatinga. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Wander Borges, solicitando ao Secretário Municipal de

Saúde de Coronel Fabriciano informações acerca das medidas adotadas para

prevenir e combater a esquistossomose no Município, tendo em vista o expressivo

aumento dos casos registrados da doença. Em votação, o requerimento. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença, em Plenário, da

Deputada Federal Jô Moraes, que já nos deu a honra de ser Deputada nesta Casa.

Ficamos felizes com sua visita. V. Exa. foi reconduzida pelo povo de Minas Gerais

para o exercício de mais um mandato parlamentar como a Deputada Federal mais

votada de Minas Gerais. Pena que a bancada federal feminina de Minas diminuiu, V.

Exa. será a única mulher; mas as mulheres estão muito bem representadas, e

esperamos que V. Exa. esteja ao lado da futura Presidenta da República. A

Presidência gostaria, ainda, de registrar e agradecer a presença em Plenário do

Deputado eleito, Bonifácio Mourão, que, de forma muito honrosa, retoma o seu

trabalho nesta Casa. Deputado Bonifácio Mourão, que foi o relator da Constituinte

mineira de 1989, seja bem-vindo e tenha um bom retorno à Casa Legislativa de Minas
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Gerais.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca, solicitando a palavra pelo art.

70 do Regimento Interno para, nos termos do seu §1º, transferi-la ao Deputado André

Quintão. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos.

Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputado Carlin Moura,

telespectadores da TV Assembleia, Deputados, Deputadas, considero muito

importante o debate que vem sendo realizado nesta reunião ordinária da Assembleia

e explico o porquê. Infelizmente, neste segundo turno das eleições presidenciais e

também no primeiro turno, a campanha não se pautou exatamente pelo debate

político que deve ser feito. E agora, no segundo turno, temos novamente uma

campanha que busca desconstruir uma imagem, falsear realidades e levar a conversa

entre as pessoas para um terreno que não é a prioridade de uma disputa

presidencial. Uma campanha que busca despolitizar a Política, com p maiúsculo, em

vista da ausência de argumentos dos que não têm como desconstruir um legado

político de realizações do governo Lula, que tem, como candidata, a ex-Ministra

Dilma.

Quando viemos a esta Casa fazer um debate aberto acerca das realizações e dos

resultados, respeitando a posição de cada um, estamos contribuindo para o exercício

da cidadania eleitoral em nosso Estado. É com esse propósito que ocupo a tribuna no

dia de hoje. A primeira importante questão diz respeito às conquistas do governo Lula

nos últimos oito anos, conquistas essas que não são fruto do acaso, nem de

coincidência, muito menos resultado de ações do governo anterior, pelo contrário.

Deputado Carlin Moura, o Deputado que me antecedeu disse que o governo

Fernando Henrique arrumou a cama, mas só se foi uma cama apenas com estrado,

sem colchão. Porque nem aqueles colchões fininhos, de R$1,99, havia, e um quarto

com muita goteira, sem luz e com prego no estrado. O povo não podia nem deitar.

Que governozinho ruim, principalmente para Minas Gerais! O governo Fernando

Henrique discriminou Minas Gerais, e isso tem de ser dito para os nossos colegas do

PSDB que vêm aqui fazer esse debate político. Quem não se lembra do sufoco e do

aperto que o governo Itamar Franco passou. Cada final de mês, havia a ameaça da
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suspensão do corte de recursos do governo federal para Minas Gerais. O servidor

público ficava sem saber se iria ou não receber o seu salário, porque o governo

Fernando Henrique foi cruel com Minas Gerais. Por que será? Será que eles irão

atribuir essa responsabilidade ao ex-Governador e ex-Presidente Itamar Franco, que

teve o apoio incondicional de Aécio Neves nesta eleição? Será que isso ocorreu por

alguma negligência do ex-Governador Itamar Franco? Acredito que não. Houve, sim,

uma retaliação política do Presidente Fernando Henrique, que não gostava de passar

nem no espaço aéreo de Minas Gerais. Quando ele precisava voar de Brasília para

algum outro ponto do País, por Minas ele não passava de jeito nenhum. Parece até

que ele orientava a FAB para passar fora do espaço aéreo mineiro, já que detestava

este Estado. Nem por cima ele queria passar por Minas Gerais. Aliás, ele não fez

nada por Minas Gerais, nem mesmo uma universidade.

O governo Fernando Henrique não arrumou cama nenhuma, mas sim um estrado

muito ruim, bambo, com prego, em um quarto com goteira e sem luz.

Então o legado do governo Lula está exatamente na transformação feita na forma

de enxergar o País e de identificar suas prioridades. Não defendemos o Estado

mínimo nem as privatizações. Acreditamos que o Estado tem o papel de promover a

redução das desigualdades sociais e regionais. Gostamos do Brasil; não

concordamos em que o Brasil deva ficar de joelhos para o mundo globalizado. A

melhor forma de promover o crescimento econômico é distribuir renda. O lastro da

nossa política econômica não é simplesmente fazer ajuste fiscal, mas ampliar o

acesso ao crédito, ampliar o emprego, proporcionar aumento real de salário mínimo,

criar o maior programa de transferência de renda. E agora dizem que esse programa

é legado! O governo Fernando Henrique tinha o Vale-Gás, R$7,50, e o Bolsa-Escola,

que era apelidado de “bolsa-esmola”, R$15,00, sem caráter universal. O governo Lula

tem o maior programa de transferência de renda do mundo. São 12 milhões de

famílias. Apenas em Minas Gerais, é mais de 1 milhão de famílias.

Então é esse debate político que devemos fazer. Queremos o governo do PSDB, do

Estado mínimo, das privatizações, da pouca presença na área social, do desrespeito

aos governos, um governo pouco republicano de Fernando Henrique, que discriminou

Minas Gerais? Isso deve ser dito. Não se trata de Minas contra São Paulo. O PSDB
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não gosta de Minas. Traíram o próprio ex-Governador Aécio Neves. Não deixaram

nem que ele participasse de prévia, Deputado Carlin Moura. Não irei dar palpite em

processos internos de outros partidos, mas, com o prestígio que o ex-Governador

Aécio tinha e que demonstrou nas urnas, ele deveria ter tido o direito de pelo menos

concorrer internamente. Mas a elite paulista, a elite do PSDB, do tucanato, se lembra

de Minas Gerais agora que a Dilma deu uma lavada de quarenta e tantos por cento

dos votos. Agora eles estão todos aqui, pedindo o apoio do ex-Governador. Mas não

o deixaram nem disputar a prévia, e agora querem o seu apoio. Mas isso é outra

história. Ele é do partido e tem todo o direito de apoiar; entretanto o povo mineiro

sabe diferenciar as coisas, sabe que Fernando Henrique discriminou Itamar e que

Serra discriminou Aécio. Esconderam Fernando Henrique durante toda a campanha,

mas agora ele apareceu do lado de Serra, pois estava difícil escondê-lo. O governo

foi de Serra junto com Fernando Henrique, pois os dois governaram juntos. A batida

do martelo era dada por Serra.

Imaginem, povo mineiro e povo brasileiro, estamos com o pré-sal aí, uma

descoberta da Petrobras, que não foi privatizada. Vejo as pessoas falarem da Dilma.

Ela é Presidente do Conselho da Petrobras, foi a primeira mulher a ser Ministra das

Minas e Energia, Ministra-Chefe da Casa Civil e Secretária de Fazenda em Porto

Alegre. Ela foi também Secretária de Minas e Energia no Rio Grande do Sul, e ainda

dizem que ela não tem experiência? O governo Lula tem 80% de aprovação. Quem

coordenava técnica e politicamente este governo era a ex-Ministra Dilma. Então ela

não tem experiência? Será que o experiente é o Índio da Costa, que ninguém

conhecia? Imaginem sermos governados pelo Índio da Costa, Deputado Paulo

Guedes, que horror! Esse sim não tem experiência alguma. Este momento é muito

grave.

Vamos comparar. Geração de emprego: governo Fernando Henrique e Serra, 780

mil; governo Lula e Dilma, 12 milhões; salário mínimo: US$64,00 e US$290,00,

respectivamente; mobilidade social, brasileiros que deixaram a linha da pobreza: 2

milhões e 27 milhões, tendo sido 36 milhões para a classe média; Risco-Brasil, fator

importante para a economia do País: 2.700 pontos - medalha de ouro como país de

mais alto risco - e 200 pontos; cotação do dólar: R$3,00 e R$1,78; reservas cambiais:
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US$185.000.000.000,00 negativos e US$239.000.000.000,00 positivos; taxa de juros:

27% e 10,75%.

Não tem comparação. Mas é preciso comparar, para depois não dar com os burros

n’água. É o que o Presidente Lula está falando: queremos o Brasil que está dando

certo ou o Brasil que já deu muito errado com o Fernando Henrique e o Serra? É essa

a escolha que faremos. Quem gosta de sofrer, está de mal com a vida, quer que o

Brasil vá para o buraco, pensa que o País deve ficar muito ruim para sumir daqui e

tem a memória muito curta deve escolher o Serra. É o que eu disse, Deputado

Wander Borges: o Fernando Henrique pedia até à FAB que saísse do espaço aéreo

mineiro, não gostava de passar em Minas Gerais. No governo Itamar, todo final de

mês era um sofrimento: será que o dinheiro de Minas será retido, será que os

funcionários públicos receberão? A onda das privatizações acabou com todo o

aparato da assistência social. O Fernando Henrique criou um programa chamado

Comunidade Solidária. Na época, eu era Secretário de Desenvolvimento Social de

Belo Horizonte e fui conversar com a Ana Peliano, secretária executiva responsável

pelo maior programa social do governo. Belo Horizonte foi a primeira Capital

governada pelo PT a apresentar um projeto. Disseram-nos que deveríamos escolher

um bairro da cidade, um bolsão de miséria e um monte de ONGs para que fosse feito

um projeto-piloto no local. Essa era a política social, não estou brincando. Devemos

ter responsabilidade. Vivenciei essa situação. O recurso do programa sequer saiu, na

época, para o Taquaril, região escolhida para o projeto.

Considero que temos de politizar esse segundo turno, porque ele está indo para um

caminho muito negativo, com ataques pessoais - estamos vendo isso na internet.

Além disso, estão falseando dados. Se há um partido que defende a vida, ele é o PT;

se há uma candidata que defende a vida, ela é a Dilma. Sou católico e contrário ao

aborto, mas favorável ao combate à desnutrição materno-infantil que mata muitas

crianças antes de um ano de vida; sou favorável ao programa Minha Casa, Minha

Vida porque acho que as pessoas devem viver sob teto digno; sou favorável ao

Fundeb que o Lula implementou, tendo em vista que as pessoas têm direito à

educação para depois terem salário digno. A vida tem de ser defendida em todos os

aspectos. Não se deve falsear realidades para colocar um carimbo e enganar as
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pessoas. Não as culpo, porque, às vezes, elas são induzidas ao erro.

Deputado Carlin Moura, penso até que estão contratando pessoas para espalharem

boatos. Suspeita-se que elas estão recebendo dinheiro para entrarem no ônibus e

ficarem na porta da igreja fazendo boatos, tecendo comentários que não são

espontâneos. Será que é isso que queremos discutir no segundo turno desta eleição

presidencial? Não. Devemos discutir um projeto político para o País. A máscara tem

de cair. Fico impressionado. É preciso passar muito óleo de peroba nesse pessoal do

PSDB que está disputando a Presidência da República. Eles vêm falar sobre o

Protec, o ProUni do ensino técnico profissional. No seu governo, não construíram

universidade pública nem fizeram o ProUni, ou seja, não garantiram o pobre na

universidade e proibiram ensino profissionalizante. Agora vêm enganar o eleitor

dizendo que o Protec será uma espécie de ProUni do ensino. É preciso passar muito

óleo de peroba neles. O povo não é bobo. Pelo amor de Deus! Agora defendem a

Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal - CEF.

Deputado Carlin Moura, quando era Vereador em Belo Horizonte, V. Exa. lembra

quantas passeatas foram feitas com o pessoal do sindicato dos bancários contra a

privatização do Banco do Brasil e da CEF. Na verdade, eles sempre defenderam as

privatizações - aliás, não defendem agora porque foi isso que derrotou o Alkimin na

última eleição. Preferem jogar agora a discussão para um outro terreno que não é o

da política, como deveria ser. Com esses números e resultados, ganharemos de

balaiada nesse terreno. A chance de o adversário ganhar do Brasil que está dando

certo é sair do espaço da discussão política de projeto para o País e ir para os

boatos, as inverdades, falsidades e questões pessoais menores. Isso é muito grave.

Felizmente a militância reagiu e as pessoas de boa vontade estão indignadas com

esse tipo de campanha. Ficamos muito felizes de ver nesse grupo um Oscar

Niemeyer, um Chico Buarque e um Gilberto Gil, que foi Marina - aliás, o eleitor da

Marina é esclarecido e não votará no atraso, ou seja, nessa turma que quer entregar

o Brasil para o mundo globalizado.

Acredito sinceramente que, em boa hora, a militância e os segmentos mais

esclarecidos... Muitos nem são do PT e até tecem críticas a ele - aliás, o PT também

não está isento de erros; pelo contrário, é um partido político de seres humanos. É
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preciso fazer autocrítica em alguns pontos sim, mas, no fundamental, o nosso partido

tem seguido os seus princípios juntamente com outros partidos aliados. Estamos

nessa disputa para continuar, avançar e inovar um projeto político que está fazendo

com que o Brasil cresça com distribuição de renda, justiça social e soberania. Neste

momento, é isso que está em jogo. Agora eles vêm discutir questões religiosas. Cada

um tem a sua religião. Nesse aspecto específico, a Dilma já disse que é contra o

aborto, assim como o Lula. Isso não existe. Estão querendo impor algo a Dilma só

para não compararmos quantas universidades nós e eles construímos, quanto é o

nosso salário mínimo e quanto foi o deles. É isso que estão querendo, ou seja,

escamotear o debate político. Aí, eles vêm falar sobre casos de corrupção e associar

o PT a ela. Ora, corrupção é um problema crônico no País e tem a ver com o nosso

modelo político. O governo de Lula foi o que mais aparelhou a Polícia Federal para

enfrentar a corrupção. Agora, em matéria de corrupção, temos o exemplo do DEM do

Distrito Federal, do Arruda. Parece que o Arruda sumiu. Ninguém lembra que ele é

amigo dos tucanos e ia ser o vice do Serra. Na verdade, ninguém quer falar nele. Não

é dessa forma que o povo votará nem é assim que tem de ser feito o debate político

eleitoral.

Precisamos saber o que cada um pensa do Brasil, precisamos saber dos projetos

estratégicos. Temos um rumo muito claro: o Brasil precisa continuar na linha do

crescimento, com distribuição de renda, redução de desigualdade regional e social,

sustentabilidade, respeito ao meio ambiente e às pessoas, soberania e maior

presença autônoma no mundo globalizado. Este é nosso rumo: investir em setores

estratégicos, universalizar o acesso dos pobres à saúde, à educação de qualidade e

até ao ensino superior e ao ensino técnico profissionalizante.

Concluindo, Deputado Carlin Moura, Presidente, temos alguns dias para fazer um

esforço a fim de que o Brasil retome esse debate político. É esse debate que fortalece

a democracia e informa as pessoas para que elas, legitimamente, democraticamente

e soberanamente, façam a melhor escolha. Esperamos que essa escolha seja pelo

Brasil que está dando certo e não pelo Brasil que deu errado no tempo de FHC e

Serra, que nunca fizeram nada pelo nosso querido Estado de Minas Gerais. Muito

obrigado.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Muito obrigado, Sr. Presidente. Concordo com o

Deputado André Quintão, meu nobre colega, com relação ao fato de o debate estar

muito rasteiro. Provoquei aqui, duas semanas atrás, a iniciativa de alguns debates a

respeito da sucessão presidencial e fiz questão de assinalar, de forma muito clara,

que meu questionamento não tinha caráter partidário. Não estou tomando partido,

não estou defendendo esse ou aquele candidato. O que lamento é que não haja, nos

programas eleitorais gratuitos e também nos debates, aprofundamento das

discussões para que o povo brasileiro decida com tranquilidade. Sabemos muito bem

que ocorreu aceleração da corrupção no Brasil. Lembro-me de que eu era Deputado

Federal na época do Collor de Mello, com quem briguei. Fui o primeiro Deputado a

brigar por causa de um ato de corrupção que hoje considero ser assunto para o

Juizado de Pequenas Causas. Podemos lembrar o caso do Arruda, o dos aloprados,

o do mensalão, o do dinheiro na cueca, na meia. Realmente o Brasil está vivendo

fase muito ruim. José Dirceu foi demitido por causa do mensalão, e agora a Erenice

será demitida depois das eleições para não conturbar o processo eleitoral. Ela foi

afastada, mas a investigação foi jogada para depois das eleições. Muito bem.

Mas será que é essa a discussão que queremos, sobre qual foi o governo mais

corrupto, mais safado, em qual havia mais ladrões? Devemos discutir o fato de que

houve uma mudança muito dramática no conceito de cidadania no Brasil. Lembro-me

muito bem de que, em minha tenra juventude ou até no princípio da infância,

tínhamos aula de Educação Moral e Cívica e depois de OSPB; aprendíamos um

pouquinho de cidadania nas escolas. Durante a ditadura ainda havia OSPB, mas

depois eliminaram do currículo. A questão da cidadania não tem sido discutida em

sua plenitude. Só se entende cidadania hoje como os direitos assegurados na

Constituição de 1988 sem os deveres equivalentes. Ocorreu mudança violenta no

conceito de Estado e no de nação. Não se discutiu isso, mas ocorreu essa mudança.
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Houve uma tendência muito forte de desrespeito às leis e de impunidade.

Prevaleceu a lei do Gérson. Até o próprio Presidente da República as desrespeitou,

gozou o STE e foi multado.

Está estabelecida no Brasil a hipocrisia da defesa das minorias. Ninguém defende

as maiorias, mas o que há de defensor da minoria não está no gibi. Todos defendem

os negros, as crianças, os adolescentes, as mulheres, como se isso fosse a maioria.

Não há quem defenda a maioria dos brasileiros.

O que temos de analisar nesse debate que tentamos provocar na Assembleia de

Minas? Da semana passada para cá, o governo foi obrigado a aumentar o IOF de 2%

para 4% para evitar a enxurrada de dólares que está entrando no Brasil, reduzindo o

valor do dólar e hipervalorizando o real, com sérios prejuízos para as exportações

brasileiras. Ontem o IOF pulou para 6%. A exploração do pré-sal foi antecipada para

os dias 27 e 28 deste mês, como se fosse uma grande vitória do Brasil. Na verdade,

essa vitória aconteceu em 1991, quando ampliamos o mar territorial brasileiro de 12

para 200 milhas.

Estão esquecendo que, apesar da corrupção do Collor, da história do Fiat Elba, das

cascatas da Casa da Dinda e das mochilas da saúde, houve abertura dos portos e

início da internacionalização da economia. Houve um procedimento de trabalhos, e

temos resultados positivos nos governos Collor, Itamar, FHC e Lula. Houve avanços

em todos os governos, há uma sequência administrativa sendo seguida.

Na semana passada, manifestei-me a respeito da necessidade de nos

preocuparmos com o que acontecerá em 2011. Existe uma bomba de efeito retardado

preparada para explodir em 2011, estribada em uma elevada taxa Selic, em um

câmbio hipervalorizado e no déficit externo, que se acelera. O saldo negativo nas

contas externas do Brasil, nos últimos 12 meses, soma US$31.500.000.000,00. O

superávit da balança comercial brasileira caiu 70% do ano passado para cá.

Pagamos a dívida com o Clube de Paris e com o FMI. O mesmo governo Lula que

gritou a vida inteira “Fora, FMI” acertou as contas e ainda emprestou dinheiro. Como

se pudéssemos fazer isso. O País tem uma dívida interna de

US$1.600.000.000.000,00! E não estou vendo os presidenciáveis discutirem esses

assuntos profundamente. Em Belo Horizonte, ouvi o Serra falando, timidamente, em
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respeitar o repasse dos recursos das prefeituras. O Deputado Duarte Bechir fez um

pronunciamento a respeito desse assunto, mostrando que houve, por parte do

governo federal, apropriação indébita de recursos municipais e estaduais ao reduzir o

IPI. Poderia ser reduzido o PIS ou o Cofins, que são tributos somente federais, mas

feriram-se diretamente as prefeituras.

Chegamos nessa caminhada de Collor até hoje, com o governo federal

açambarcando 70% de tudo que se arrecada no País. O governo do Estado fica com

24% e o Município, com apenas 6%. Quanto a isso, deveríamos nos preocupar,

principalmente os municipalistas. Todo mundo faz o bonito discurso de que é no

Município que nascemos, vivemos e trabalhamos; de que é o Município que produz -

ninguém produz café ou tira minério no Estado ou na Nação, mas no Município. Mas,

apesar desse discurso, os Municípios vêm-se enfraquecendo paulatinamente, de tal

sorte que hoje estão em situação muito melindrosa. O Serra acenou com a

probabilidade de não retirar recurso das prefeituras quando houver necessidade de

redução no Imposto de Renda ou no IPI, que compõem a cesta básica do chamado

Fundo de Participação dos Municípios. Nesta Assembleia, apesar da grande

resistência do Triângulo e do Sul, conseguimos aprovar uma lei, que entrará em vigor

em 1o de janeiro de 2011, dando um aumento médio da arrecadação de ICM da

ordem de 10,8% para os Municípios mais pobres do Estado. Tivemos também o

aumento de 1% na participação do FPM.

Pois bem, se queremos dar certa tranquilidade ao Brasil, temos de olhar em

primeiro lugar o que está acontecendo na macroeconomia e, em segundo lugar, na

microeconomia, que é a economia municipal, lá embaixo, onde as pessoas nascem,

vivem, trabalham, produzem e morrem - é lá que está o nosso maior problema. E

nunca houve tanto desrespeito à Constituição do Brasil como neste governo, ao se

reduzirem de forma violenta os recursos repassados aos Municípios. Mas hoje

discutimos as propostas de dois presidenciáveis que não tocam nos assuntos mais

importantes para a nação brasileira. Discutem quem fez mais escolas, mais postos de

saúde, mais isso ou aquilo. Tudo isso é absolutamente irrelevante, se compararmos o

PIB que tínhamos no início do governo Collor com o que temos hoje, na reta final do

governo Lula. A arrecadação é completamente diferenciada, porque tivemos
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crescimento na economia. O que me preocupa é que no ano que vem, com a bomba

de efeito retardado - não haverá aeroportos, portos, estradas, rodovias ou ferrovias -,

como poderemos crescer? Como este país vai crescer? O próprio PAC, que, como

anunciado, deveria impulsionar a infraestrutura brasileira, não se concretizou. Não foi

realizada nem a metade do PAC 1, mas já se anuncia o PAC 2, que até poderá

acontecer em 2016, quando o Presidente for outro, não o que será eleito agora.

Assim, minha crítica vai aos presidenciáveis, pois não se aprofundaram nas

discussões. O que temos de perquirir é quem tem mais equilíbrio para verificar as

questões da macroeconomia e mais sensibilidade para constatar que não se pode

assassinar um dos entes federados. Se de um lado a Constituição de 1988 foi

benéfica ao incluir o Município como ente federado, de outro lado os Municípios se

empobreceram de tal sorte que hoje, quando se fala na possibilidade de um aumento

do salário mínimo para R$600,00, os Prefeitos tremem. Tremem, porque não se deu

às Prefeituras condição de sobrevivência. Não há, por parte desse ou daquele

candidato, a proposta de cobrir a diferença. Ouvi o Serra falando em cobrir a

diferença do piso para os professores, mas não o ouvi dizer que vai cobrir, para as

Prefeituras, a diferença do aumento do salário mínimo.

Assim, minha crítica é genérica. Não estou aqui defendendo esse ou aquele

candidato, mas expondo uma posição, que deve ser analisada: temos de pensar em

quem merecerá a confiança do povo brasileiro para, de forma equilibrada, melhorar a

vida dos cidadãos nessa nova fase de desenvolvimento que o Brasil terá, nesse novo

território que teremos a partir de 2011, com essa nova realidade que se desenhará

com essa bomba de efeito retardado, preparada para explodir no ano que vem,

impedindo o Brasil de crescer a taxas superiores a 3%. Não há economista que

consiga provar que, sem investimentos pesados, fortes e rápidos na infraestrutura, o

Brasil poderá crescer a taxas maiores do que 3%.

Por outro lado, devemos ver nossos candidatos à Presidência preocupados também

com o recrudescimento da crise internacional, pois ela está se intensificando nos

EUA, na Europa e na Ásia. A coisa ainda não acabou. Por enquanto, o Brasil se

salvou, mas não se salvará no ano que vem, se não houver um projeto de governo

competente. Sabemos perfeitamente que aquilo que se falava há 50 anos, que o
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Brasil poderia ser o celeiro do mundo, já é realidade, pois o País é o segundo maior

produtor de tudo e o primeiro em alguns itens na agricultura e na agropecuária. Essa

preocupação não deve caber a nós, brasileiros.

Nossa preocupação deve ser se a governabilidade será garantida por medidas de

arroubo ou por equilíbrio administrativo. Haverá substância no debate de hoje até o

dia da eleição, para que possamos aprender qual o candidato que, de fato, merece

nosso respeito e, sobretudo, nosso voto? Vemos que a dúvida é enorme. O brasileiro

está de antena ligada. A votação da Marina não foi da Marina, mas da dúvida. A sua

votação aconteceu da seguinte forma: “Não posso fazer besteira, então votarei na

Marina para garantir a existência do segundo turno e discutirmos melhor essas

questões”. No entanto, ligamos a televisão no horário eleitoral gratuito e não vemos

discussão profunda. Vemos entrevistas, mas não vemos falarem de coisas

necessárias.

Gostaria de declarar, de forma aberta, que ficaria muito feliz se um dos candidatos

se comprometesse, primeiro, a salvar as Prefeituras; segundo, a tentar estabelecer

critérios para o pagamento da dívida interna de 1,6 trilhões de dólares. Alguém

discutiu ou falou nisso? Continuaremos apagando incêndios em duas semanas?

Aumentamos o IOF de 2% para 4%, para 6%? Continuaremos a fazer isso para

proteger a moeda brasileira contra a deflação do dólar? Permitiremos que nossos

exportadores continuem prensados, ou devemos mudar a política de exportação? Ou

o Brasil terá como aquecer o mercado interno, de tal sorte que não precisaremos

exportar e consumiremos tudo aquilo que produzirmos?

Senhores, minha preocupação é que o País, e sobretudo um Estado minerário,

como é Minas Gerais, grande exportador de “commodities” e de minério de ferro, dê

reposição. Nos últimos dois anos, houve um crescimento no preço deste minério de

100%, ou seja, o Brasil “lavou a égua”. Aí o jornal “Estado de Minas” coloca uma

manchete interessantíssima e muito bonita, que diz: “Minério de ferro 3,0.” Hoje, até

os minérios de baixo teor podem ser aproveitados, por isso o exploraremos em Grão

Mogol e perto de Salinas. Vejam o que acontece: exportamos nossa matéria-prima e

estamos em 9º lugar na produção mundial de aço. Em primeiro lugar está a China,

em segundo, o Japão, seguido da Índia, da Rússia, dos EUA, da Coréia do Sul, da
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Alemanha, da Ucrânia e depois está o Brasil. Estamos na mesma política de 50 anos

atrás: exportar matéria-prima e importar produto acabado, sem agregar valores e

empregos necessários.

Os senhores estão vendo essa preocupação na televisão, na discussão dos nossos

presidenciáveis? Estou acompanhando todos os programas e não estou vendo isso.

Alguém ouviu algum presidenciável, em algum lugar, declarar, de forma cabal, que

não vai continuar a empobrecer os Municípios, onde residem, vivem e trabalham as

pessoas, que daria melhor condição de vida à população? Vemos estatísticas, como,

por exemplo, a de que 49% do povo brasileiro não têm água ou esgoto. No entanto,

ninguém viu ou apreciou o exemplo da Copanor, que está funcionando às mil

maravilhas: o melhor projeto de saneamento básico para pequenas localidades e

cidades das Américas. Um bom exemplo é Minas Gerais.

Minas cresceu o dobro - só o dobro - do que o Brasil cresceu nesses últimos quatro

anos, mas será que cresceu de forma sustentada? Vamos investigar e ver no que vai

dar. O meu apelo ao povo mineiro, aos que me ouvem, é que prestem bem atenção.

Não podemos votar de forma irresponsável. Vamos avaliar direitinho a Dilma e o

Serra. Vamos ver quem realmente pode resolver os problemas brasileiros e quem

possui equilíbrio suficiente e até coragem para enfrentar determinadas situações.

Estou preocupado, pois a nossa juventude está sendo consumida pela droga e pelo

“crack”. Sabemos que há uma fronteira completamente desguarnecida, a fronteira

com a Bolívia, grande exportadora. Um candidato diz que vai colocar o Exército; a

outra diz que vai colocar aviãozinho para passear para lá e para cá, olhando os

traficantes passarem pela fronteira do Brasil. Qual a melhor solução? Acredito que há

muita coisa a discutir. Amanhã voltaremos para continuar essa discussão, para tentar

aprofundá-la e pedir ao povo mineiro que pense bem, que pesquise melhor. Há, nos

dois candidatos, alguma coisa obscura? Então, vamos tentar descobrir. Escândalos

há de parte a parte, porque o Brasil teve uma aceleração não apenas na corrupção,

mas também na impunidade. Isso ocorre porque os valores morais foram

abandonados. Não se ensina política à juventude; ninguém discute mais os grandes

valores da cidadania.

Portanto a minha preocupação, senhoras e senhores, é com o futuro do meu país,
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da minha pátria. Gostaria que nos preocupássemos e nos dedicássemos a apreciar

os programas eleitorais, acompanhar os noticiários e investigar a vida dos

presidenciáveis para votarmos melhor e, como brasileiros, cumprirmos a nossa

obrigação. Muito obrigado!

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la

ao Deputado Paulo Guedes. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Obrigado, Presidente Carlin Moura. Antes de iniciar

meu pronunciamento, quero também registrar e agradecer a presença da nossa

Deputada Federal Jô Moraes, do PCdoB, grande mulher, combativa, guerreira e

defensora dos nossos mineiros no Congresso Nacional. Para nós é uma grande

honra recebê-la aqui, nesta Assembleia. Desejamos-lhe que continue firme e forte na

defesa das minorias, daqueles que mais precisam, como faz o governo do nosso

Presidente Lula.

Deputado Carlin Moura, requeri novamente a palavra pelo art. 70, porque, ao ouvir

o pronunciamento do Deputado Duarte Bechir e, depois, do colega Deputado Getúlio

Neiva, não poderia me calar diante das considerações e afirmações feitas por eles.

Quero, Deputado Carlin Moura, iniciar a minha fala. O Deputado Duarte Bechir quis

passar a imagem de que o Lula havia recebido a cama pronta, o País às mil

maravilhas e de que tudo de bom que acontece no Brasil foi devido à cama arrumada

deixada por eles. Isso é, no mínimo, querer brincar com a inteligência do povo

brasileiro. Qual cama arrumada que eles deixaram? Ao contrário, deixaram o País à

beira do caos.

Equivocadas também foram as colocações do Deputado Getúlio Neiva ao dizer que

há uma bomba para estourar no ano que vem. A bomba quem deixou foram o

Fernando Henrique e o Serra. O Lula soube desarmar essa bomba que eles

prepararam para o Brasil. Vamos aos números. O dólar valia R$3,90 quando eles

deixaram o governo, por isso o Brasil beirava os 4 mil pontos. A dívida externa,

segundo eles, era impagável. O Brasil estava pendurado até às botas ao FMI; o
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desemprego era alarmante; o salário mínimo era de US$63,00.

Que cama arrumada é essa, companheiro Deputado Duarte Bechir? Ou V. Exa. não

morava no Brasil? Talvez V. Exa. estivesse em outro país, como o Serra e o

Fernando Henrique. Muitas pessoas enfrentaram a ditadura aqui, sofreram na pele,

como a Ministra Dilma Rousseff; eles não: preferiram ir ao exterior, ao Chile ou à

Europa, para verem a ditadura à distância. Gostaram tanto da ditadura, Deputado

Carlin Moura, que atualmente todos os filhotes desse regime os amparam. É só

observar a turma do DEM, como o ACM e o Bornhausen, e toda a sua herança. Toda

essa turma do DEM já foi do PDS e do PFL. Eles mudam de nome para tentar

disfarçar o fato de que foram os maiores defensores da ditadura militar no Brasil.

Todos os filhotes da ditadura estão com o Serra e com o Fernando Henrique.

Gostaram tanto do exterior que fizeram o que quando alcançaram o poder, Deputado

Carlin Moura? Entregaram todas as empresas brasileiras gratuitamente aos

estrangeiros. Foi assim com a Vale, com a Usiminas, com as telecomunicações.

Depois, eles vêm falar que, se as pessoas possuem telefone hoje no Brasil, é em

razão das privatizações. Trata-se de conversa fiada. Se as pessoas hoje têm telefone

é porque o governo do Presidente Lula gerou emprego, oportunidades e dividendos.

O salário mínimo foi aumentado, e as pessoas puderam ter telefone fixo e celular. É

só observar os oito anos do governo Fernando Henrique e comparar com os oito anos

do governo Lula para ver quantas pessoas possuíam telefones durante um e outro

governo. Tudo é conversa fiada para quem não tem o que comparar. Falar que o

Brasil recebeu a cama preparada, com lençol, travesseiro e cortininha novos... Que

cortininha que nada, Deputado Duarte Bechir: o Brasil foi entregue ao Lula aos

frangalhos! Em uma situação em que as pessoas passavam fome, milhões de

brasileiros não tinham motivo para acender fogo, por não terem o que cozinhar.

Nesses sete anos, Deputado, tiramos 30 milhões de pessoas da linha da pobreza. E

mais: 36 milhões de brasileiros subiram para a classe média. Esse é o Brasil do Lula,

da Dilma, muito diferente do Brasil do Serra e do FHC. Desse Brasil, graças a Deus,

nós não sentimos saudades. Não sentimos saudades do dólar a R$3,90, do risco-

Brasil de 4 mil pontos, do desemprego, da falta de esperança, do salário mínimo de

US$60,00; disso não sentimos saudades. Por essa razão temos orgulho do nosso
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Brasil. O novo Brasil valoriza as pessoas. No Brasil de hoje, a pessoa que ganha um

salário mínimo pode financiar uma moto. Hoje se compra uma moto com prestação

no valor de R$59,00. É impressionante - lembrou ali o nosso colega Deputado

Alencar da Silveira Jr. sobre os juros. A taxa Selic, de juros, no governo deles chegou

a 40%. A média da taxa de juros no governo Serra e FHC foi de 27%; hoje está a

10,25%.

Então temos muito o que fazer. Nunca vamos correr das comparações, mas de

comparações verdadeiras. Fiquei triste ao ver o Deputado Getúlio Neiva dizer que

nós, do PT, e o governo Lula só defendemos a minoria, que este governo não

defende a maioria. É crime defender a minoria, Deputado Getúlio Neiva? É crime

defender os mais pobres, os negros, que não tinham acesso à universidade, os

índios. Creio que V. Exa. foi muito infeliz na sua fala. Creio que temos de bater no

peito e dizer que temos um governo, sim, que defende as mulheres, as minorias, as

pessoas que não tinham acesso à educação, à saúde, à comida. Hoje, graças a

Deus, vivemos outro momento no Brasil, vivemos um momento diferenciado.

Se não me engano, está havendo uma discussão, Sr. Presidente. Estou

observando e escuto daqui que o Deputado Duarte Bechir está querendo solicitar a

palavra pelo art. 164. Não cabe o art. 164, mas, como sou um democrata que gosta

do debate, se o Deputado quiser um aparte, eu o concedo com o maior prazer. Se

tem uma coisa da qual este Deputado nunca correu é do debate e da comparação.

Temos de comparar as coisas, não precisamos ter medo disso.

O Deputado Getúlio Neiva disse que no Brasil está havendo um apagão de

investimentos. Ele deve estar morando em outro país, não no Brasil. Nunca se

investiu tanto neste país. As obras do PAC estão nos quatro cantos do Brasil, é só

viajar. Se sairmos daqui e formos a Montes claros, veremos que a BR-135 está toda

recuperada. Nessa BR não se viu uma máquina por oito anos, onde ainda era chão,

de Itacarambi a Montalvânia, mas ela foi recuperada e agora está sendo asfaltada.

Há obras do PAC por todo o País. Há o programa Minha Casa, Minha Vida, com 1

milhão de novas moradias. Há o programa de saneamento básico, em que todas as

cidades da calha do Rio São Francisco receberam a rede de esgoto, a estação de

tratamento; e aquelas que não as receberam estão com processo de licitação na
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Codevasf. Isso está ocorrendo no Brasil inteiro. Há o movimento nos aeroportos, e

eles dizem que os aeroportos estão muito cheios, superlotados. Por que, na época

deles, não havia ninguém nos aeroportos, que ficavam jogados às moscas, Deputado

Alencar da Silveira Jr.? O aeroporto de Confins nem funcionava, pois o brasileiro não

podia andar de avião, Deputado Carlin Moura. Os hotéis de Belo Horizonte estavam

sempre vazios. Lembro-me de que, em qualquer época, não era necessário fazer

reserva nos hotéis da Capital, mas hoje, se não for feita a reserva com 15, 20 dias de

antecedência, não se encontra vaga. E isso porque a recuperação da economia, do

emprego, do salário no Brasil permitiu que as pessoas pudessem andar de avião.

Vejam que hoje eles mudaram todo o tráfego para Confins, que ficava às moscas no

governo deles e agora está superlotado.

O Aeroporto da Pampulha foi deixado só para voos regionais. E também já está

lotado. Os brasileiros, agora, Deputado Duarte Bechir, estão preferindo viajar de

avião porque ficou barato depois do Lula Presidente. Na época do Fernando Henrique

e Serra só quem viajava de avião eram os ricos e poderosos. Hoje professor,

pedreiro, qualquer cidadão assalariado pode viajar. Dependendo da rota, é mais

barato viajar de avião do que de ônibus. As passagens de ônibus aqui em Minas

Gerais só não baixam porque o Governador fez um decreto em que proíbe as

pessoas andar de táxi. Esse é o modelo do PSDB. Avião era só para os ricos. Hoje,

graças a Deus, todos podem utilizar esse meio de transporte.

Então, quero discordar dos dois colegas e dizer que o Brasil está preparado para

crescer. Houve o PAC 1, e o Lula já lançou o PAC 2. Há muitos recursos para investir

agora em portos e aeroportos. Já se investiu muito e vai-se investir cada vez mais.

Realmente o Brasil era outro. Fernando Henrique Cardoso, Serra e os que vieram

antes não esperavam que o Brasil crescesse, que chegasse um Presidente que o

transformasse em oito anos. Isso aconteceu. Todos os aeroportos estão lotados.

Basta pegar a quantidade de passageiros que TAM, Gol e Varig transportaram nos

oito anos de Fernando Henrique e comparar com o volume que estão transportando

agora. São cinco vezes mais brasileiros viajando de avião no governo Lula. Não

viajavam no governo FHC porque as passagens eram só para os ricos.

Criticavam o Bolsa-Família, chamavam-no de bolsa-esmola. Falavam que não
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podiam aumentar o salário mínimo porque as Prefeituras quebrariam. Como o Serra

agora vem dizer que elevará o salário mínimo para R$600,00, que aumentará as

aposentadorias em 10% a partir de 1º de janeiro? São promessas de derrotados, de

pessoas desesperadas. O que o Presidente Lula fez foi com responsabilidade.

Primeiro dividiu o bolo. O PSDB dizia que não podia dividir, pois era preciso esperar o

bolo crescer, mas ele não crescia porque eles o comiam sozinhos. Hoje, o bolo está

crescendo. Como foi dividido, as pessoas começaram a movimentar a economia, e

houve o milagre da transformação. Isso ocorreu porque o Bolsa-Família, o Pronaf, o

ProUni, o ProJovem, o Leite pela Vida, os programas sociais, as obras do PAC, a

geração de 15 milhões de emprego com carteira assinada levantaram a autoestima

do brasileiro e despertaram um dragão que estava adormecido.

É por isso que ninguém mais segura esse Brasil, Deputado Carlin Moura, e nos

orgulhamos disso. O Lula é um vencedor. Conseguiu trazer a Copa do Mundo de

2014 e as Olimpíadas de 2016. Serão mais bilhões e bilhões para reformar os

estádios, os aeroportos, para construção de novos hotéis, para melhorar a

infraestrutura do Brasil. Esse é o desafio que a nossa companheira Dilma Roussef

terá daqui para frente para acabar de preparar o Brasil. A partir daí, tenham a certeza

de que ninguém segurará este País. Passaremos, sim, a ser de Primeiro Mundo,

respeitados. Um país só é respeitado quando respeita o seu próprio povo. Foi isso

que o Lula fez, respeitou o povo brasileiro.

Vêm agora com o argumento de que a Dilma não tem experiência. O que adiantou

a experiência do Fernando Henrique, de sociólogo, de doutor disso e daquilo? Foi

Senador e ocupou outros cargos mais, mas o que ele fez quando chegou lá?

Entregou o Brasil, vendeu as nossas empresas. O Lula também não tinha experiência

nenhuma, nunca foi Prefeito ou Governador.

O primeiro cargo executivo que o Lula assumiu foi a Presidência da República, e ele

foi o melhor Presidente da história do Brasil. Nisso até eles concordam. De nada

adianta dizerem que o José Serra tem muita experiência por ter sido Prefeito,

Governador, Senador e Ministro, se ele não terminou nenhum mandato. O negócio

dele é disputar eleição. Ele não aguenta ver eleição e ficar de fora. Aliás, quando

disputou a Prefeitura de São Paulo, ele assinou uma carta dizendo que iria cumprir o
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mandato, mas, com dois anos de mandato, rasgou a carta, registrada em cartório,

para disputar o governo. E agora deixou o governo para disputar a Presidência, da

mesma forma que fez quando estava no Senado. Ele não tem compromisso com

quem vota nele. Se for essa a experiência, já estamos escaldados de certos homens

experientes.

Se fôssemos seguir esse raciocínio da experiência, Deputado Duarte Bechir, como

vocês votaram no Anastasia, que nunca havia disputado nada? A Ministra Dilma já

mostrou sua competência. Ela foi Secretária de Governo e de Minas e Energia no Rio

Grande do Sul. Fez bonito. Quando Lula assumiu o Brasil em 2003, o grande

problema do País era o apagão de Fernando Henrique e Serra. Se chovia e

relampejava, faltava energia no Brasil inteiro, com prejuízos para a indústria e para

todo o mundo. Quem foi escalada para resolver o apagão foi a Dilma Rousseff, que

não só acabou com o apagão como criou o maior programa de inclusão social deste

país, o Luz para Todos. Fez tanto sucesso que, dois anos depois, foi convidada pelo

Lula para assumir a Casa Civil, coordenar e gerenciar o governo que deu certo no

Brasil. É dela, sim, grande parte do sucesso de tudo o que acontece no Brasil hoje.

Ela soube gerenciar, pôr ordem na Casa e lançar programas importantes, como o

PAC e o programa Minha Casa, Minha Vida, que vem mudando a vida dos brasileiros

para melhor.

É por isso que temos o orgulho de comparar 7 anos e 10 meses de um governo de

sucesso, contra 8 anos de um governo que entregou o Brasil aos especuladores

internacionais, que vendeu as nossas empresas, que não valorizou o servidor e

chamou o aposentado de vagabundo. Essa é a herança de Fernando Henrique. Basta

lembrar como era tratado o servidor público no governo dele. Os Prefeitos eram

recebidos em Brasília, na Marcha dos Prefeitos, com polícia, cachorros e cavalos.

Mas hoje não. Em toda Marcha dos Prefeitos, Lula vai lá negociar. Aliás, ele

aumentou o Fundo de Participação dos Municípios de 22% para 23%. Ele fez

exatamente o contrário do que muitos pregam por aí. Muito obrigado, Deputado Carlin

Moura.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem
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O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, a princípio, solicitei a V. Exa. que me

fosse concedida a palavra pelo art. 164, devido ao fato de o Deputado que me

antecedeu ter colocado em dúvida se eu morava ou não no País quando o Presidente

Lula assumiu o comando da Nação em janeiro de 2003. Naquela época, eu era

Prefeito de Campo Belo, minha cidade, e estava iniciando o terceiro ano do meu

mandato. Eu estava no Brasil. Talvez o Deputado que citou meu nome não se lembre

de que o Presidente do Banco Central, Henrique Meireles, convocado pelo Presidente

da República, foi eleito Deputado Federal por Goiás naquela eleição. Ele era do

PSDB, do partido do José Serra e do Fernando Henrique Cardoso. Eu morava em

Campo Belo e administrava essa Prefeitura com muito zelo e carinho. Senti na pele,

conforme disse, o choque de gestão do nosso Governador que, automaticamente, ao

equilibrar as ações do Estado, cortou recursos que não eram bem distribuídos até

que o plano pudesse ser efetivado e pudéssemos ter Minas Gerais com avanço em

todo segmento. Mas o Deputado que citou o meu nome disse que o Presidente não

encontrou a cama arrumada. Em Campo Belo, o pé de jabuticaba demora entre cinco

e seis anos para produzir, e o café, dois a três anos. Será que um governo senta na

cadeira, assume a caneta e já começa a distribuir os recursos sem alguém ter

preparado? Os autores do Plano Real, Presidente Itamar Franco e Ministro Fernando

Henrique Cardoso, têm valor para o PT? Não. Não são citados em nenhum momento.

O que disse e reitero é que não devemos nos apropriar das coisas boas que os

outros fazem. O PT faz isso de forma categórica, clara, cristalina, a todo o instante,

dizendo que não se podem comparar oito anos de cá com oito anos de lá. Mas a

cama, Deputado Paulo Guedes, estava arrumada. E me esqueci de dizer para V. Exa.

que o chinelinho pantufa estava no chão também para que se pudesse levantar à

noite e fazer tudo que fosse necessário. A liberdade dos sindicatos hoje em assumir o

recurso público, não digo o desvio, era contida. Hoje o sindicato entra na campanha

presidencial fazendo o que agora esta semana a Justiça proibiu: trabalhando na

campanha política. Está jorrando dinheiro. O Presidente Lula criou Ministérios, cargos

comissionados, enquanto que em Minas Gerais, Presidente, o governo Aécio, com o

choque de gestão, cortou os cargos comissionados, diminuiu-os e cortou na sua

própria carne, quando reduziu seu próprio subsídio, os dos governadores e os dos
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secretários. O que fez o nosso Presidente da República? Aumentou os cargos

comissionados, por recrutamento amplo. Contratou os companheiros que quis,

colocando-os no serviço público sem concurso. É claro que está sobrando dinheiro.

Mas o Plano Real, quando aprovado, teve o voto do PT? Não. A Lei de

Responsabilidade Fiscal teve o apoio do PT? Não. Desmintam-me se forem capazes.

Eu estava em Campo Belo. Ninguém contestará essa minha fala. Não se pode

apropriar do bem de outro, e estão fazendo isso com o Presidente Itamar Franco no

Plano Real. Por que não comparam o Collor, que é do Plano Verão, e que está

apoiando o atual Presidente e a candidata dele? Não comparam. Esquecem-se do

Presidente Collor. Então vim a esta tribuna, solicitei questão de ordem, para dizer ao

Deputado Paulo Guedes: V. Exa. concedeu-me um aparte mas o tempo foi tão

pequeno que eu não poderia complementar a minha fala e esclarecer a V. Exa. que

moro em Campo Belo. Tenho residência fixa. Era Prefeito em janeiro de 2002,

quando o Presidente Lula assumiu o governo federal em Brasília. Sr. Presidente,

muito obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Pedi a palavra para colocar ordem, pois tenho

a certeza de que, daqui a pouco, voltará o nosso companheiro do PT. Isso se

estenderá a tarde toda, graças à TV que criamos. Se ela não tivesse sido criada pelo

Deputado há 15 anos, com certeza não haveria apartes e respostas a apartes. Temos

de admitir que a televisão fez bem para todos, fez bem para a Oposição, tendo em

vista a votação que recebeu; fez bem para quem sabe usar esta tribuna e o

microfone; fez bem para quem sabe usá-la. Sr. Presidente, temos de começar a

mexer nisso, precisamos de uma reforma partidária. Caso contrário, apenas os

pequenos partidos continuarão enchendo esta Casa. Fico muito satisfeito que o meu

partido, o PDT, bancada composta agora por 5 Deputados, seja o terceiro mais

votado. Mas não estamos vendo a vontade do povo. Falarei sobre isso na hora certa.

Se V. Exa. pensar, não temos os 77 Deputados mais votados aqui. A vontade do

povo é que os 77 Deputados mais votados em Minas Gerais tenham assento nesta

Casa. Temos de fazer uma revisão, e com certa urgência. O Brasil não pode ficar

vivendo de partidinhos e “partilecos”, partidos pequenos montados para as eleições.

A própria coligação central hoje, Sr. Presidente... O terceiro partido foi aquele da base
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de governo. Não nos esquecemos do partido de V. Exa., que é tradicional, não nos

esquecemos do PT e do PMDB, mas temos de lembrar que os grandes partidos hoje

passarão dificuldades nas próximas eleições, não conseguirão fazer e lançar

candidatos, porque não haverá candidatos para engrossar a fileira. O PP, por

exemplo, se não fizer coligação geral... Está na hora de pensarmos em tudo isso e na

unificação das eleições. Não podemos gastar R$700.000.000,00 a cada dois anos.

Para quem ainda não pensou, para os telespectadores da TV Assembleia, que criei

há 16 anos mostrando a transparência desta Casa, daqui a 16 meses começará nova

campanha eleitoral para eleger Prefeitos e Vereadores de todo o Brasil. Tudo o que é

dado, as redes de televisão, o horário político... Está na hora da TV Assembleia

começar a ganhar esse desconto todo. Estou aqui, Sr. Presidente, para registrar o

voto de congratulações que apresentei para apreciação desta Casa e para registro

nos anais da história deste Estado, ao parabenizar a Associação Brasileira das

Emissoras de Rádio e Televisão pela posse do nosso amigo Emanuel Soares

Carneiro na Presidência da entidade. É a primeira vez que Minas Gerais tem um

Presidente nesta entidade nacional que representa todas as emissoras. Esta Casa

hoje recebe requerimento com esse teor. Deixamos aqui os cumprimentos - tenho

certeza que também é de todos os Deputados - a esse amigo. Foi uma escolha

brilhante. Parabenizo o Presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e

Televisão, pois é a primeira vez que um mineiro ocupa esse cargo. Parabenizo ainda

todos os jornalistas e radialistas de Minas Gerais. Sr. Presidente, para finalizar,

gostaria de lembrar que não estou mais conversando com cruzeirenses e atleticanos,

mas apenas com quem permanecerá no topo do campeonato brasileiro. Teremos um

jogo muito bom hoje, às 21h45min, entre Asa e América, em Sete Lagoas, e V. Exa. é

meu convidado. O América mineiro é vice-líder do campeonato brasileiro. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Queremos registrar as palavras do Deputado Alencar da Silveira

Jr., agradecer-lhe o convite e parabenizá-lo pela importante iniciativa da criação da

TV Assembleia e ainda estender os nossos cumprimentos pela eleição do Emanuel

Carneiro. Sem dúvida nenhuma, Deputado Alencar da Silveira Jr., aqui a TV

Assembleia tem verdadeira liberdade de imprensa, diferentemente dos outros órgãos
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que têm liberdade de empresa, onde dizem só o que o dono quer que seja dito. Aqui

não há edição de imagens nem de entrevistas; o que se fala se publica.

O Deputado Paulo Guedes - Deputado Carlin Moura, só queria registrar que o

Deputado Duarte Bechir voltou à tribuna para falar e falar, mas não mostrou por que

entregaram a cama arrumada para o Presidente Lula. Apenas ele disse que morava

em Campo Belo, que, aliás, deve ser uma belíssima cidade. Eu, por exemplo, morava

em São João das Missões, que tem o menor IDH de Minas Gerais, nasci numa

reserva indígena, sou filho de um trabalhador rural e conheço a pobreza na pele. Na

verdade, nós que vivemos no Norte de Minas, uma das regiões mais prejudicadas e

esquecidas pelo Estado, diria a população brasileira - nossos nordestinos, nossos

irmãos negros, índios, enfim, os excluídos daquela época -, lembramo-nos muito bem

daquela fase de transição. Basta analisarmos os números, pois contra eles ninguém

pode discutir. Em 2002, a taxa de crescimento no Brasil foi pouco mais de 2%. Este

ano cresceremos quase 8%. No final de 2002, a taxa de inflação - aliás, aqui ele fala

em cama arrumada - foi de 12,5% ao ano. Atualmente ela está em 3%, 4%. Quanto à

balança comercial, não se pode nem falar, pois é de chicote. Hoje temos

aproximadamente 300 bilhões de reservas internacionais - aliás, na época nem havia

reserva internacional e todos os anos era preciso se dirigir ao FMI para pegar mais

dinheiro e fechar as contas. Por isso o Brasil se dá ao luxo hoje de emprestar recurso

para o FMI, a fim de ajudar a estancar a crise nos outros países. O Brasil já a superou

a crise, ou seja, o Lula soube superá-la e foi homenageado pelo mundo inteiro. Todos

os líderes mundiais, as grandes revistas e os grandes jornais internacionais - da

Inglaterra, dos EUA, da França e da Alemanha - elogiaram as medidas que o

Presidente fez para estancá-la. Por isso no Brasil não há mais crise e fecharemos

este ano, Deputado Duarte Bechir, com a geração de quase 3 milhões de empregos

com carteira assinada. Isso em um ano. Somando os oito anos do Lula, fecharemos

com chave de ouro, criando 15 milhões de empregos com carteira assinada no Brasil.

Em oito anos, a dupla Serra e FHC, do PSDB, não chegou a criar 1 milhão de

empregos. Realmente as pessoas não gostam de fazer essas comparações e ficam

com fobia quando começamos a fazê-las. Deputado Carlin Moura, agradeço-lhe, mais

uma vez, por ter me concedido a fala pela ordem para esclarecer que esse tipo de
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cama arrumada não desejo para governante algum. O Lula soube consertar, limpar a

casa, organizar, priorizar aquilo que tinha de priorizar. Na verdade fez certo, pois

priorizou os mais pobres e excluídos e criou as cotas das universidades para corrigir

um erro histórico que tínhamos contra os negros do Brasil. A escravidão ainda não

havia acabado aqui, pois os negros pobres não tinham acesso à faculdade, à

educação e ao emprego. Hoje, graças a Deus, nosso país gera emprego e

oportunidades. Quase 800 mil jovens estão em faculdades particulares pelo ProUni,

há o ProJovem, há 14 novas universidades federais, triplicamos o número de vagas

nas universidades públicas. É esse o novo Brasil, o Brasil da Copa, das Olimpíadas.

Hoje todo brasileiro tem orgulho de dizer que é brasileiro. Antigamente as pessoas

chegavam aos Estados Unidos e ficavam com medo de dizer que eram brasileiras,

porque eram humilhadas, precisavam de retirar o sapato. Hoje, não, até para retirar o

visto para os Estados Unidos o brasileiro não é mais discriminado. Tudo isso depois

do governo do Presidente Lula. Gostaria que isso fosse registrado, Sr. Presidente.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 20,

às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/10/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do Deputado Durval

Ângelo; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de

Proposições: Requerimento do Deputado Padre João; aprovação; verificação de

votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação; questões de

ordem; suspensão e reabertura da reunião; prejudicialidade do requerimento -

Encerramento.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas -

Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva

- Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio -

Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -

Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Inácio Franco -

João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria

Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander

Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Boa noite, Sr. Presidente, boa noite, Srs. Deputados.

Quanto à ata, quero dizer que é importante que sejam explicitadas nela, apesar de

toda a atenção, a dedicação e a clareza na leitura do Deputado Hely Tarqüínio - que

é o decano desta Casa, que merece todo destaque, todos os méritos e todo o
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reconhecimento deste Poder -, em relação ao Projeto de Lei nº 4.687/2010, que

estava na pauta da reunião da tarde, e as intervenções dos oradores, que traduzem,

de alguma forma, o posicionamento da não votação no período da tarde. Esse projeto

tem aspectos polêmicos, embora, aparentemente, sua ementa nos dê a entender que

a matéria é trivial, uma matéria comum; mas não é. O projeto “autoriza o Poder

Executivo a ceder, a título oneroso, direitos creditórios originários de créditos

tributários e não tributários ou integrantes de carteiras de ativos diversos e demais

créditos de propriedade do Estado de Minas Gerais”. Isso tem de estar explicitado na

ata, até para registro para as gerações futuras, quando aqui vierem pesquisar o

Poder Legislativo. Esse projeto é obscuro, não tão claro, não tão transparente para

mostrar que estamos permitindo, praticamente, a securitização da dívida do Estado, o

que é gravíssimo. É bom ter claro na explicitação, na ata, que esse projeto fere a Lei

de Responsabilidade Fiscal. É uma forma indireta de antecipação de receita. Quando

o Estado recebe créditos vincendos de renegociações fiscais, de anistias fiscais ou de

passivos, como os dos bancos estaduais, e permite que o governo trabalhe e os

venda no mercado aberto, configura-se um tipo de securitização da dívida. Essa

pomposa e solene ementa do projeto não traduz a realidade da armadilha nele

contida. Por isso queremos deixar bem claro que a ata tem de ser fiel ao debate. Por

que não houve votação à tarde? Porque não podemos permitir que uma legislação

federal seja ferida, não seja respeitada. Ainda não somos “Estado Independente de

Minas”; pelo contrário, fazemos parte de uma Federação e estamos subordinados às

legislações federais. É complicada a leitura de uma ata, apesar de todo o brilhantismo

já registrado do companheiro e filósofo Deputado Hely Tarqüínio. Ele leu o que

constava no texto, mas isso não está explicitado na ata. Temos de deixar bem claro

que o projeto fere a legislação federal. De forma disfarçada, faz securitização da

dívida. E ainda não está clara a referência do deságio, porque o Poder Legislativo

não terá controle da questão. Ao mesmo tempo, esses créditos vincendos do Estado

são fundamentais, por ordenamento global. Aliás, foram dados como garantia de

empréstimos externos contraídos pelo governo. Com isso estamos burlando toda uma

situação de contratos anteriores do governo. Para impedir uma ação direta de

inconstitucionalidade, essas questões devem constar na ata. O senhor viu que fui fiel
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à discussão da ata.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado que são lavradas duas

atas, de acordo com o art. 41 do Regimento Interno, dos trabalhos da reunião: uma

em minúcias, para ser publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado; outra,

sucinta, para ser lida, aprovada e assinada na reunião seguinte. Quero dizer ainda

que o projeto foi discutido pelos Deputados Padre João e Antônio Júlio, em reuniões

por mim presididas. A discussão foi feita de acordo com o Regimento.

Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem a Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando

a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 4.699/2010 seja

apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, o meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram apenas 34 Deputados. Portanto, não

há quórum para votação. A Presidência a torna sem efeito.

Questões de Ordem

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, peço o encerramento de plano, porque
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percebemos que não há quórum para votação.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Sr. Presidente, solicito a suspensão da

reunião.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4º do art. 249 do Regimento

Interno, vai suspender a reunião por 4 minutos para que se configure o quórum para

votação. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A Presidência verifica, de

plano, que persiste a inexistência de quórum para votação e declara prejudicado o

requerimento do Deputado Padre João.

Encerramento

O Sr. Presidente - Tendo em vista que há projetos que se encontram na faixa

constitucional, sobrestando as demais matérias constantes na pauta, a Presidência

encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias

de amanhã, dia 20, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.

Levanta-se a reunião.

ATA DA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/10/2010

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília
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Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio

Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juninho

Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira -

Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz -

Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander

Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 40 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento
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O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

10/8/2010

Às 14h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Padre João, Délio Malheiros e João Leite (substituindo o Deputado Célio

Moreira, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Sargento Rodrigues e Carlin Moura.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João

Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento

das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 4.754, 4.762, 4.763 e 4.773/2010 (Deputado Sebastião Costa);

4.752, 4.759, 4.765, 4.767 e 4.775/2010 (Deputado Delvito Alves); 4.742, 4.766,

4.777 e 4.778/2010 (Deputado Gilberto Abramo); 4.749, 4.755 e 4.756/2010

(Deputado Padre João); 4.743, 4.744, 4.769 e 4.772/2010 (Deputado Chico Uejo);

4.740, 4.753, 4.760, 4.761, 4.768 e 4.776/2010 (Deputado Célio Moreira); e 4.741,

4.750, 4.757, 4.758, 4.764, 4.771 e 4.774/2010 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 4.728/2010

(relator: Deputado João Leite, em virtude de redistribuição); 3.616 e 3.666/2009

ambos com a Emenda nº 1, e 4.036/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
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4.102/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Délio Malheiros, em

virtude de redistribuição); 4.369/2010 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado

Delvito Alves); 4.589/2010 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Padre

João, em virtude de redistribuição). Neste momento, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva

suspende a reunião da Comissão de Constituição e Justiça para que possa ser aberta

a reunião da Comissão de Administração Pública. Reabertos os trabalhos, registra-se

a presença dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Sebastião Costa, Délio Malheiros,

Padre João, Sargento Rodrigues e Carlin Moura. O parecer sobre o Projeto de Lei nº

4.631/2010, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de prorrogação de prazo

regimental solicitada pelo respectivo relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. São

convertidos em diligência à Secretaria de Defesa Social o Projeto de Lei nº

4.655/2010 (relator: Deputado Délio Malheiros, em virtude de redistribuição), e à

Seplag, ao autor e ao Prefeito Municipal de Jacutinga o Projeto de Lei nº 4.672/2010

(relator: Deputado Sebastião Costa). Neste momento, o Deputado Délio Malheiros

retira-se do recinto, e o Presidente registra a presença do Deputado Inácio Franco

(substituindo o Deputado Chico Uejo, por indicação da Liderança do BPS). Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 4.690/2010 na

forma do Substitutivo nº 1 e 4.720/2010 (relator: Deputado Sebastião Costa); 4.701 e

4.736/2010 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o segundo em virtude de

redistribuição); 4.706 e 4.718/2010 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de

redistribuição); 4.707 e 4.719/2010 (relator: Deputado Inácio Franco, em virtude de

redistribuição); 4.721/2010 (relator: Deputado Padre João, em virtude de

redistribuição). É convertido em diligência à Seplag o Projeto de Lei nº 4.769/2010

(relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Neste momento, o Deputado Inácio Franco

retira-se do recinto, e o Presidente registra a presença do Deputado Duarte Bechir

(substituindo o Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BSD). Após

discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os

pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs



____________________________________________________________________________
357

2.414/2008, 3.774, 3.837 e 4.060/2009, este com a Emenda nº 1, 4.568, 4.677, 4.705,

4.723, 4.745, 4.746, 4.753, 4.759, 4.761, 4.766 e 4.768/2010 (relator: Deputado

Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 4.235 com a Emenda nº 1, 4.354 na

forma do Substitutivo nº 1, 4.548, 4.711, 4.716, 4.722 e 4.755/2010 (relator: Deputado

Padre João); 4.693, 4.713, 4.724, 4.747, 4.754, 4.762 e 4.763/2010 (relator: Deputado

Sebastião Costa); 4.712/2010 com a Emenda nº 1, 4.725 e 4.727/2010 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição); 4.714, 4.738, 4.741,

4.757 e 4.764/2010 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 4.733 com a Emenda nº

1, 4.734, 4.742, 4.743, 4.744 e 4.765/2010 (relator: Deputado Duarte Bechir, em

virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos que solicitam sejam

baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 4.639, 4.708, 4.709, 4.726,

4.729, 4.732, 4.737, 4.749, 4.750, 4.752, 4.756, 4.758 e 4.767/2010. O Presidente

informa que, por consenso dos membros desta Comissão, as reuniões ordinárias

serão realizadas às terças-feiras, no horário das 14 horas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira - Padre João - Sebastião Costa.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/10/2010

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Maria Tereza

Lara e Gláucia Brandão (substituindo esta ao Deputado Rômulo Veneroso, por

indicação da Liderança do BPS) e o Deputado João Leite, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Weliton Prado. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento da Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
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votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios da Sra. Andréa Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral, e

dos Srs. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais

(2) (25/9/2010), e Carlos Alberto Pavan Alvim, Secretário de Governo (30/9/2010).

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos das Deputadas Maria Tereza Lara e Gláucia Brandão e

do Deputado João Leite (3) em que solicitam seja realizada reunião de audiência

pública para discutir o elevado número de assaltos a ônibus coletivos na Região

Metropolitana de Belo Horizonte; seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido

de providências para transferir o inquérito policial, que investiga o homicídio de

Geraldo de Moraes, de Santa Luzia para Belo Horizonte; seja encaminhado às

Prefeituras Municipais de Belo Horizonte, Raposos, Nova Lima e Rio Acima

solicitação para que os órgãos colegiados de licenciamento ambiental assegurem,

ainda na fase inicial de licenciamento, a participação de representantes do Ministério

Público Estadual na qualidade de Conselheiros; do Deputado Sargento Rodrigues em

que solicita seja encaminhado ao Secretário de Segurança Pública do Estado de

Goiás, ao Corregedor-Geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás

e ao representante do Ministério Público da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de

Valparaíso de Goiás apelo para que seja apurada denúncia de ameaças sofridas pela

vítima de homicídio Sd QPPM Rotisley de Andrade Coelho, bem como averiguar a

responsabilidade dos servidores envolvidos nos procedimentos investigatório e

judicial; solicita, ainda, informações sobre o pedido de quebra de sigilo telefônico da

vítima e sobre o processo em que figurava como testemunha; do Deputado Weliton

Prado em que solicita seja realizada audiência pública, no Município de Uberlândia,

para debater sobre recorrentes assaltos a ônibus e outros veículos no sistema de

transporte intermunicipal e interestadual da região; do Deputado Rômulo Veneroso

em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado de Defesa Social pedido

de providências quanto a superlotação e melhorias no Presídio Regional e na

Comarca de São João del-Rei; do Deputado Célio Moreira em que solicita seja
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realizada reunião de audiência pública para discutir questões relativas à segurança

pública no Município de Oliveira. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

João Leite, Presidente - Gláucia Brandão - Maria Tereza Lara.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/10/2010

Às 9h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada

e a subscreve. A Presidência passa a receber as denúncias contra o Ministério

Público da Comarca de Lagoa Santa, apresentadas pela Sra. Ana Beatriz Vieira,

engenheira civil, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Délio Malheiros - Juninho Araújo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 549/2010*

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar

de R$74.500.000,00 (setenta e quatro milhões e quinhentos mil reais), em favor do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

A Lei Orçamentária Anual não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo a

abrir crédito suplementar ao orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, pelo que faz-se mister formalizar a presente proposta legislativa.
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O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas de pessoal e encargos sociais,

no valor de R$73.500.000,00 (setenta e três milhões e quinhentos mil reais), e

despesas de custeio no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), utilizando-se

como fonte de recursos:

I – o excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no valor de

R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais);

II – o excesso de arrecadação da receita de contribuição patronal para o Fundo

Financeiro de Previdência – FUNFIP, previsto para o corrente exercício, no valor de

R$9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais); e

III – o excesso de arrecadação da receita de contribuição do servidor para o

FUNFIP previsto para o corrente exercício, no valor de R$5.000.000,00 (cinco

milhões de reais).

Para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço anexar a Exposição de

Motivos da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter a seus nobres

pares o expediente anexo.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado de Minas Gerais.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Belo Horizonte, de outubro de 2010.

Senhor Governador,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei que autoriza a

abertura de crédito suplementar no valor de R$74.500.000,00 (setenta e quatro

milhões e quinhentos mil reais), em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais.

A suplementação contemplará as seguintes ações: remuneração de Magistrados da

Ativa e Encargos Sociais, para atender a despesas com pagamento de Pessoal e

Encargos Sociais referentes a Despesas de Exercícios anteriores no valor de

R$19.500.000,00 (dezenove milhões e quinhentos mil reais) e Obrigações Patronais

no valor de R$5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais); remuneração de

Servidores da Ativa e Encargos Sociais, para atender a despesas com pagamento de

Pessoal e Encargos Sociais referentes a Obrigações Patronais no valor de
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R$10.000.000,00 (dez milhões de reais); proventos de Inativos Civis e Pensionistas,

para atender a despesas de Pessoal e Encargos Sociais referentes Aposentadorias e

Proventos no valor de R$14.500.000,00 (quatorze milhões e quinhentos mil reais),

Despesas de Exercícios Anteriores no valor de R$24.000.000,00 (vinte e quatro

milhões de reais) e Pensões no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Para atender às despesas mencionadas, serão utilizados recursos provenientes: do

excesso de arrecadação, previsto para o corrente exercício, no valor de

R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais); do excesso de arrecadação da receita

de Contribuição Patronal para o FUNFIP previsto para o corrente exercício, no valor

de R$9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais); do excesso de arrecadação

da receita de Contribuição do Servidor para o FUNFIP previsto para o corrente

exercício, no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Informo que o projeto de lei se faz necessário, tendo em vista que a Lei n.º 18.693,

de 4 de janeiro de 2010, não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo abrir

crédito suplementar ao orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência, os meus protestos de estima e

consideração.

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 4.938/2010

Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$74.500.000,00 ao Orçamento

Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$74.500.000,00 (setenta e quatro milhões e quinhentos mil

reais), para atender a:

I – despesas de pessoal e encargos sociais, no valor de R$73.500.000,00 (setenta

e três milhões e quinhentos mil reais); e

II – outras despesas correntes, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes:

I – do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no valor de

R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais);
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II – do excesso de arrecadação da receita de contribuição patronal para o Fundo

Financeiro de Previdência – FUNFIP previsto para o corrente exercício, no valor de

R$9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais); e

III – do excesso de arrecadação da receita de contribuição do servidor para o

FUNFIP, previsto para o corrente exercício, no valor de R$5.000.000,00 (cinco

milhões de reais).

Parágrafo único - A utilização dos créditos indicados nesta lei estará condicionada à

verificação dos limites a que se referem os arts. 19 a 22 da Lei Complementar

Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e será limitada pelo Poder Executivo ao

percentual estabelecido no parágrafo único do art. 22 da referida Lei Complementar

Federal.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.583/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por

finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais

da Região de Boa Sorte, com sede no Município de Claro dos Poções.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/7/2008 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.583/2008 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

de Pequenos Produtores Rurais da Região de Boa Sorte, com sede no Município de

Claro dos Poções.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado
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sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972,

de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da entidade, o § 1º do art. 4º veda a

remuneração das funções requeridas para seu funcionamento; e o § 1º do art. 23

determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a entidade assistencial registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.583/2008.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.105/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a associação O Girassol, com sede no Município de Rio

Pardo de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/3/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.105/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

associação O Girassol, com sede no Município de Rio Pardo de Minas.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 4º, combinado com o

§ 3º do art. 21 (ver alteração de 14/7/2010), veda a remuneração de seus

Conselheiros e associados; e o art. 38 determina que, na hipótese de sua dissolução,

o patrimônio remanescente reverterá a instituições similares.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.105/2009.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.555/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a entidade denominada Sebo Cultural, com

sede no Município de Campanha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.555/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade denominada Sebo Cultural, com sede no Município de Campanha.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 31, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição

legalmente constituída, qualificada como Organização da Sociedade Civil de

Interesse Público – Oscip –, que tenha objetivos sociais semelhantes; e, no art. 35

(ver alteração estatutária de 12/6/2010), que as atividades de seus dirigentes não

serão remuneradas.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.555/2009.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.605/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Fraternidade Brasileira de Assistência aos

Condenados, com sede no Município de Itaúna.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 3.605/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, com sede no Município de

Itaúna.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição (ver alteração de 2/10/2009)

determina, no parágrafo único do art. 47, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, sem fins lucrativos e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública de fins

idênticos ou semelhantes; e, no art. 49, que seus Diretores, Conselheiros,

associados, instituidores ou equivalentes não serão remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.605/2009.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.266/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Lages

III – Meio, com sede no Município de Porteirinha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.266/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Lages III – Meio, com sede no

Município de Porteirinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, alterado em 1o/5/2010, o art. 51

dispõe que, em caso de dissolução da entidade, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade assistencial congênere, em plena atividade social, juridicamente

constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e o art. 52

determina que as atividades de seus Diretores, Conselheiros Fiscais e associados

serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação,

benefícios ou vantagens.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.266/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.275/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Lar Santa Clara, com sede no Município de Salinas.
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A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.275/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

Santa Clara, com sede no Município de Salinas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no art. 36 do estatuto constitutivo da instituição, o inciso II determina

que as atividades dos Diretores, Conselheiros, associados, instituidores e benfeitores

não serão remuneradas; e o inciso III dispõe que, no caso de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado ao Conselho Central de Salinas da

Sociedade São Vicente de Paulo.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.275/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.365/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Escolinha de Futebol Bom de Bola Bom na Escola - EFBBBE -,
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com sede no Município de João Pinheiro.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/3/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.365/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Escolinha de Futebol Bom de Bola Bom na Escola - EFBBBE -, com sede no

Município de João Pinheiro.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 29, que as

atividades dos diretores e conselheiros, bem como as dos associados, serão

inteiramente gratuitas; e, no art. 33, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.365/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.447/2010

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Recreativa dos Veteranos dos Trinta, com

sede no Município de Varginha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.447/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Recreativa dos Veteranos dos Trinta, com sede no Município de

Varginha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (ver alteração de 26/5/2010),

o § 2º do art. 43 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade de fins não econômicos, idêntica ou

semelhante; e o art. 48 veda a remuneração de sua diretoria.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.447/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Sebastião

Costa.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Estrela Guia, com sede no Município de

Barão de Cocais.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/5/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.550/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Estrela Guia, com sede no Município de Barão de Cocais.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 28, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados serão inteiramente gratuitas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no art. 32, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.550/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.635/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho Particular de São João Bosco, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/6/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.635/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Particular de São João Bosco, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o art. 40 do estatuto constitutivo da instituição determina, no inciso III,

que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,

benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o

recebimento de vantagens ou benefícios, a qualquer título ou forma; e, no inciso IV,

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, preferencialmente vinculada à Sociedade São Vicente de Paulo,

com personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,

com sede e atividades preponderantes no Estado, preferencialmente no Município de
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Belo Horizonte, ou a entidade pública.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º para adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.635/2010 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular de São João

Bosco da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Belo

Horizonte.”.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.638/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Recuperação de Dependência Química

Força e Luz, com sede no Município de Itaúna.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/6/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.638/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Recuperação de Dependência Química Força e Luz, com sede no

Município de Itaúna.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 27, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social; e, no art. 28, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros,

associados e instituidores não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento

de lucro, dividendo, gratificação ou vantagem, a qualquer título.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.638/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Sebastião Costa - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.657/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação à rodovia que menciona.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 11/6/2010, a matéria foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado

com o art. 188, do Regimento Interno.

Em 29/6/2010, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Secretaria

de Estado de Governo a fim de obter informações relativas ao trecho rodoviário.
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De posse da resposta, passamos à análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.657/2010 tem por finalidade dar a denominação de Antônio

Chaves do Carmo ao trecho da Rodovia MG-314 que liga o Município de Coroaci à

BR-259.

Na Constituição da República, no que se refere à competência normativa, as

matérias que só podem ser reguladas pela União estão enumeradas no art. 22,

enquanto as que são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30. Com

relação ao Estado membro, o § 1° do art. 25 faculta -lhe tratar das matérias que não

se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de

disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja falecido e que se

tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

exame por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que o Vice-Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência

solicitada, manifestou-se, por meio do Ofício no 1.074/2010, de 9/7/2010, informando

que não há denominação oficial para o trecho nos arquivos do Departamento.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda no 1, ao final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1o da proposição,

com a finalidade de identificar corretamente o trecho que se pretende denominar.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 4.657/2010 com a Emenda no 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1o a seguinte redação:
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“Art. 1o – Fica denominado Antônio Chaves do Carmo o trecho da Rodovia MG-314

que liga o Município de Coroaci à BR-259.”.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.661/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Evangelização e Ação Social de

Formiga – Aceaf –, com sede no Município de Formiga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/6/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.661/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Evangelização e Ação Social de Formiga – Aceaf –, com

sede no Município de Formiga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art. 12, que as atividades do Diretor-Geral, do conselho diretor e do conselho

comunitário não serão remuneradas; e, no art. 39, que, no caso de sua dissolução, o
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patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, de fins não

econômicos.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.661/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Célio Moreira - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.708/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Cultural Maestro Francisco José Pires Guimarães, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/6/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.708/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural Maestro Francisco José Pires Guimarães, com sede no

Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da entidade, o art. 41 estabelece que, no
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caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição

legalmente constituída, sem fins lucrativos, com objetivos sociais semelhantes; e o

art. 44 veda a remuneração de sua diretoria.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.708/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.750/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cristã de Desenvolvimento

Humano – Acredith –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/7/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Trabalho, Previdência e Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.750/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cristã de Desenvolvimento Humano – Acredith –, com sede no Município

de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata- se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.
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Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2º do art. 12 veda a

remuneração de seus Conselheiros, Diretores e associados; e o § 1º do art. 29

estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada nos

Conselhos Municipal ou Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 4.750/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Célio Moreira - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.773/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 542/2010, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação à escola

estadual localizada no Presídio de Vespasiano, no Município de Vespasiano.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/7/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.773/2010 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Herbert José de Souza à escola estadual localizada no Presídio de

Vespasiano, na Rua São Paulo, 3.100, Bairro Nova Granja, no Município de

Vespasiano.

Com relação à competência normativa, as matérias que só podem ser reguladas

pela União, de interesse nacional, estão listadas no art. 22 da Constituição da

República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que
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lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e

suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas peculiaridades.

Para o Estado, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta

tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do

Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 13.408, de 1999, estabelece as condições

para se dar nome aos próprios do Estado. Segundo essa norma, é competência do

Legislativo dispor sobre a matéria, e a escolha deve recair, entre outras opções, em

nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e

relevantes serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira, no art. 66, não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do Tribunal de

Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo

Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 4.773/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.776/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Esperança de

Córregos – Acec –, com sede no Município de Conceição do Mato Dentro.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/7/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
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Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.776/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Esperança de Córregos – Acec –, com sede no Município de

Conceição do Mato Dentro.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 29, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no art. 35, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.776/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.777/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Centro Comunitário Mantiqueira – Acecom
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–, com sede no Município de Camanducaia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/7/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.777/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Acecom, com sede no Município de Camanducaia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 54, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, de caráter filantrópico; e, no art. 55, que as atividades de seus Diretores e

Conselheiros não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.777/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.779/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Banda Musical Estudantil Caic, com sede no Município
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de Pará de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/7/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.779/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Banda Musical Estudantil Caic, com sede no Município de Pará de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 21, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados serão inteiramente gratuitas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no art. 24 (ver alteração de 8/4/2010), que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade municipal de fins não

econômicos e com idênticos ou semelhantes objetivos sociais.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.779/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Célio Moreira - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.782/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Getúlio Neiva, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Centro de Restauração Vida Nova, com sede no

Município de Esmeraldas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/7/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.782/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Centro de Restauração Vida Nova, com sede no Município de

Esmeraldas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art. 11, que as atividades dos Diretores e dos associados não serão remuneradas; e,

no art. 21, que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a outra instituição com finalidades semelhantes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.782/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.783/2010

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Engenho D’Água, com

sede no Município de Ouro Preto.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/7/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.783/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Engenho D’Água, com sede no Município de Ouro Preto.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 6o, parágrafo único,

combinado com o art. 21, veda a remuneração de seus dirigentes; e o art. 26, § 1º,

dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, sem fins lucrativos.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.783/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.785/2010

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Guarda de Congada Nossa Senhora do Rosário, com

sede no Município de Caranaíba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/7/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.785/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Guarda de Congada Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de

Caranaíba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 12 veda a remuneração de

seus Diretores, Conselheiros, associados e instituidores; e o art. 23 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a

finalidade de adequar a denominação da entidade com o consubstanciado no art. 1º

de seu estatuto.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.785/2010 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
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EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Guarda de Congada Nossa Senhora

do Rosário de Campinho, com sede no Município de Caranaíba.”.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.786/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Sociedade Musical Gloriense, com sede no Município

de Caranaíba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/7/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.786/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Musical Gloriense, com sede no Município de Caranaíba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 27, que as

atividades de seus Diretores, instituidores e associados serão inteiramente gratuitas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,
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no parágrafo único do art. 29, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere situada no Município de

Caranaíba.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.786/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.794/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros

Alvorada, Jardim Alvorada e Vila Colorida, com sede no Município de Formiga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/7/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.794/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores dos Bairros Alvorada, Jardim Alvorada e Vila Colorida,

com sede no Município de Formiga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.
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Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 29

veda a remuneração de seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 32 dispõe

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho Municipal

de Assistência Social, ou a entidade de reconhecida utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.794/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Célio Moreira - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.795/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Paraguaçu, com

sede no Município de Paraguaçu.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.795/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

São Vicente de Paulo de Paraguaçu, com sede no Município de Paraguaçu.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo
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exercício de suas funções.

Note-se que o art. 35 do estatuto constitutivo da instituição determina, no inciso II,

que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,

benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o

recebimento de vantagens ou benefícios, a qualquer título ou forma; e, no inciso III,

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de

Paulo, dotada de personalidade jurídica, com sede e atividades preponderantes no

Estado, preferencialmente no Município de origem e registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.795/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Célio Moreira - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.798/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Usuários das Águas do Ribeirão

Pavões e Região – Auapa –, com sede no Município de Patrocínio.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.798/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Auapa, com sede no Município de Patrocínio.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 57 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a pessoa

jurídica de natureza e objetivos iguais ou semelhantes; e no art. 61 que as atividades

dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.798/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.799/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Moradores de Eliotas Teixeiras e São Sebastião –

Ametes –, com sede no Município de Simonésia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.799/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores de Eliotas Teixeiras e São Sebastião – Ametes –, com
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sede no Município de Simonésia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declarados de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o art. 28 do estatuto constitutivo da instituição determina que as

atividades dos Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e o art.

35 dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.799/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.800/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Matias Barbosa -

Apro/MB -, com sede no Município de Matias Barbosa.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.800/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação dos Produtores Rurais de Matias Barbosa - Apro/MB -, com sede no

Município de Matias Barbosa.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o art. 19 do estatuto constitutivo da instituição veda a remuneração das

atividades dos membros dos órgãos de sua administração; e o parágrafo único do art.

40 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.800/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.804/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Amparo e Saber – Assimpas –, com sede no

Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.804/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação de Amparo e Saber – Assimpas –, com sede no Município de Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declarados de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o art. 8º do estatuto constitutivo da instituição determina que as

atividades dos Diretores, Conselheiros e sócios não serão remuneradas; e o

parágrafo único do art. 28 dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.804/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.809/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Clube Operário Sacramentano, com sede no Município de

Sacramento.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 4.809/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube Operário Sacramentano, com sede no Município de Sacramento.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o art. 22 do estatuto constitutivo da instituição determina que as

atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, não serão

remuneradas; e o art. 30 dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade que tenha o mesmo fim.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.809/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.810/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto Arte em Viver – Inarv –, com sede no

Município de Nova Lima.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.810/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o
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Instituto Arte em Viver – Inarv –, com sede no Município de Nova Lima.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o art. 28 do estatuto constitutivo da instituição determina que as

atividades dos Diretores, Conselheiros e associados serão inteiramente gratuitas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e o

art. 32 dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.810/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.813/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Jardim Europa –

ACBJE –, com sede no Município de Barroso.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 4.813/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro Jardim Europa – ACBJE –, com sede no Município

de Barroso.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 28, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no art. 32, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.813/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Sebastião Costa - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.818/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Renascer dos Moradores do Bairro

Jardinópolis e Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.818/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Renascer dos Moradores do Bairro Jardinópolis e

Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o art. 13 do estatuto constitutivo da instituição determina que as

atividades dos Diretores e Conselheiros não sãoremuneradas; e o art. 32 dispõe que,

no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidades

congêneres, com fins filantrópicos, registradas no Conselho Nacional de Assistência

Social.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, que suprime os termos “dos moradores” do art. 1º

do projeto, a fim de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de

seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.818/2010 com a Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Suprimam-se, no art. 1º, os termos “dos Moradores”.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.821/2010

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir o Dia do Agente Penitenciário.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei no 4.821/2010 propõe que seja instituído o dia 14 de novembro

como Dia do Agente Penitenciário no Estado.

Em sua justificação, o autor do projeto esclarece que a instituição da referida data

comemorativa seria uma forma de expressar o respeito e o reconhecimento às

atividades exercidas por esses servidores, que trabalham com dedicação e eficiência,

zelando pela segurança da sociedade.

O projeto dispõe sobre matéria que se insere na competência legislativa do Estado,

segundo teor do § 1º do art. 25 da Constituição da República. Trata-se da chamada

competência remanescente ou residual, que faculta ao Estado disciplinar as questões

que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Ademais, a Constituição mineira, ao enumerar, em seu art. 66, as matérias

legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes

Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz

referência àquela consubstanciada na proposição sob comento. Portanto, a qualquer

membro deste Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no caso

em apreço.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda no 1, que dá à matéria a forma adequada, segundo a técnica

legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 4.821/2010 com a Emenda no 1, a seguir redigida.
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EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1o a seguinte redação:

“Art. 1o – Fica instituído o Dia Estadual do Agente Penitenciário, a ser comemorado,

anualmente, no dia 14 de novembro.”.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Célio Moreira - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.825/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Esportiva Clube do Cavalo Ferradura de Ouro, com

sede no Município de São João Batista do Glória.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.825/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva Clube do Cavalo Ferradura de Ouro, com sede no Município de

São João Batista do Glória.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no art. 1º do estatuto constitutivo da instituição, o inciso I determina
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que nenhum cargo será remunerado; e o art. 29 dispõe que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente, na forma do art. 61, “caput”, do Código Civil,

será destinado ao Lar São Vicente de Paulo de São João Batista do Glória ou a órgão

que venha substituí-lo oficialmente.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.825/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Célio Moreira - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.826/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Sociedade de Assistência Social e Cultural – Sasc –,

com sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.826/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade de Assistência Social e Cultural – Sasc –, com sede no Município de

Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo
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exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 33, que seus

Diretores e Conselheiros não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento

de lucros ou dividendos, a qualquer título; e, no art. 40, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.826/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.827/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Movimento Ecológico São Francisco de Assis, com

sede no Município de Pirapora.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.827/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Movimento Ecológico São Francisco de Assis, com sede no Município de Pirapora.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é
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dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de um ano e sua diretoria é

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o art. 30 do estatuto constitutivo da instituição determina que as

atividades dos membros dos conselhos diretor e fiscal e dos associados serão

inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação,

bonificação ou vantagem; e o art. 33 dispõe que, no caso de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, sem fins lucrativos,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.827/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.828/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Cultural Moacyr Jardim, com sede no Município de

Mateus Leme.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.828/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural Moacyr Jardim, com sede no Município de Mateus Leme.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro
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atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no § 1º do art. 25 que

as atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados e instituidores não serão

remuneradas; e o art. 63 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, preferencialmente que tenha o

mesmo objetivo social, dotada de personalidade jurídica, com sede e atividades de

preferência no Município de origem, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.828/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.829/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida

– Ceinsa –, com sede no Município de Lagoa Formosa.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.829/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida – Ceinsa –, com sede no

Município de Lagoa Formosa.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 28, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no art. 32, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.829/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.831/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Apoio Comunitário Madre São José, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 4.831/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Apoio Comunitário Madre São José, com sede no Município de Belo

Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o art. 28 do estatuto constitutivo da instituição determina que as

atividades dos diretores, conselheiros e associados serão inteiramente gratuitas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e o

art. 32 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.831/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.832/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário do Conjunto Jatobá IV, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.832/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário do Conjunto Jatobá IV, com sede no Município de Belo

Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 28, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no art. 35, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.832/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.834/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Projeto Meninas de Dora, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/8/2010 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.834/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Projeto Meninas de Dora, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, e funciona há mais

de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 12, § 2º, que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e

no art. 29, § 1º, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei nº 9.790, de 1999, que

dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins

lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscips –,

preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.834/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Sebastião Costa - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.835/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
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utilidade pública a Fundação Vale do Gorutuba de Nova Porteirinha – Funvale –, com

sede no Município de Nova Porteirinha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.835/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Vale do Gorutuba de Nova Porteirinha – Funvale –, com sede no Município

de Nova Porteirinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 10 e 39, parágrafo

único, dispõem que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social, com sede no Norte de Minas Gerais; e os arts. 13 e 41 vedam a remuneração

de seus Conselheiros e Diretores.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.835/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.836/2010

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Universidade Ativa, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.836/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Universidade Ativa, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 31 determina que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

com fins não lucrativos ou econômicos, com o mesmo objetivo social e qualificada

nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da

Sociedade Civil de Interesse Público – Oscips –; e o art. 36 veda a remuneração de

seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.836/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Célio Moreira - Padre
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João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.837/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto Dr. Antônio Jacob da Paixão Carneiro, com

sede no Município de Ubá.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.837/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Dr. Antônio Jacob da Paixão Carneiro, com sede no Município de Ubá.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 15, § 3º, que os

seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes

não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagem, a qualquer

título ou forma; e no art. 50 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, preferencialmente que tenha o

mesmo objetivo social e que esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 4.837/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Célio Moreira - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.839/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Deficientes de Betim – ADB –, com

sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.839/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Deficientes de Betim – ADB –, com sede nesse Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 34, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, com personalidade jurídica e registro nos Conselhos Municipal ou

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública; e, no art. 37, estabelece que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes

vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.839/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Célio Moreira - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.843/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação de Mulheres em Ação – AMA –, com sede no

Município de Carandaí.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.843/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Mulheres em Ação – AMA –, com sede no Município de Carandaí.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 14

veda a remuneração de seus Diretores e Conselheiros; e o art. 30 dispõe que, no

caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.843/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Célio Moreira - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.844/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária e do Produtor Rural do

Tabuleiro e Região, com sede no Município de Carandaí.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.844/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária e do Produtor Rural do Tabuleiro e Região, com sede no

Município de Carandaí.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 30, § 1º, que

seus Diretores não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de

benefício ou vantagem; e, no art. 44, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere legalmente
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constituída.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.844/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.845/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia –

Adeviudi –, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.845/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia – Adeviudi –, com sede no

Município de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 18 veda a

remuneração de sua diretoria; e o art. 57 determina que, na hipótese de sua
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dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere do

Município de Uberlândia ou a instituição filantrópica.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.845/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Célio Moreira - Sebastião Costa - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.846/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Inhaumense de Ação Social – Aias –, com

sede no Município de Inhaúma.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.846/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Inhaumense de Ação Social – Aias –, com sede no Município de

Inhaúma.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a remuneração
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dos associados que ocupem cargos na Associação; e o art. 30 que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

com personalidade jurídica, que desenvolva atividades no Município de Inhaúma e

esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.846/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Sebastião Costa - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.851/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Granja Vagalume, com

sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.851/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Granja Vagalume, com sede no Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 3º, que seus

Diretores não serão remunerados; e, no art. 25, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.851/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Célio Moreira - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.852/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Projeto de Apoio ao Menino e Menina da Rua

de Ipatinga - Horta Comunitária Criança Feliz, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.852/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Projeto de Apoio ao Menino e Menina da Rua de Ipatinga - Horta Comunitária Criança

Feliz, com sede no Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo
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exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 27 veda a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 49 determina

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade

congênere, preferencialmente assistencial, que esteja registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.852/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.853/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Vila Nova Futebol Clube, com sede no Município de

Itabira.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.853/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Vila Nova Futebol Clube, com sede no Município de Itabira.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 11, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

sem fins lucrativos; e, no art. 66, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros

não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.853/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Célio Moreira - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.861/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Manguense de Arte e Cultura João

Moreira - Ascomac-JM -, com sede no Município de Manga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.861/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Ascomac-JM, com sede no Município de Manga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a
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entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a remuneração de

seus Diretores e Conselheiros; e o art. 32 determina que, no caso de sua dissolução,

o patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, com

personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.861/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.862/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Creche Heloim, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.862/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Creche Heloim, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro
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atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 19, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, sem fins lucrativos e com sede no Município de Belo Horizonte; e, no art.

22, que as atividades de seus dirigentes não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.862/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.864/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação do Bem Estar Social do Bairro da Manga –

Abesma –, com sede no Município de Esmeraldas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.864/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação do Bem Estar Social do Bairro da Manga – Abesma –, com sede no

Município de Esmeraldas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 31, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados, benfeitores ou equivalentes

não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação,

bonificação ou vantagem; e, no art. 35, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, juridicamente

constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade

pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.864/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.865/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Marcus Pestana, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Diamantina,

com sede no Município de Diamantina.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.865/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação dos Aposentados e Pensionistas de Diamantina, com sede no Município

de Diamantina.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 4º, “c”, combinado

com o art. 32, determina a gratuidade no exercício de seus cargos eletivos; e o art. 38

dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.865/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Célio Moreira - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.218/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Amparo

o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/4/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 5/5/2009, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Secretaria
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de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de que essa se manifestasse sobre a

alienação pretendida, e ao Prefeito Municipal de Santo Antônio do Amparo, para que

se pronunciasse sobre o negócio pretendido.

De posse das respostas, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.218/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Santo Antônio do Amparo o imóvel constituído de terreno com área de

690m², situado na Avenida Ananias Luiz de Avelar, nº 200, Centro, nesse Município,

e registrado sob o nº 13.369, a fls. 132 do Livro 3B-2, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Bom Sucesso.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para

licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida autorização, a

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Assim, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a área será destinada

à ampliação e implementação de um posto de saúde, o que vem ao encontro do

interesse da comunidade de Santo Antônio do Amparo.

Por intermédio do Ofício nº 279/2009, o Prefeito do Município reafirmou seu

interesse no referido bem, a ser utilizado na prestação de serviços de saúde à

comunidade local.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da Nota Técnica nº

424/2010, manifestou-se favoravelmente à alienação pretendida, tendo em vista a

inexistência de projetos sociais por parte do Estado para a utilização do imóvel e a

importância de sua destinação ao atendimento da população.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Informação nº

686/2009, sugeriu alteração do texto da proposição, uma vez que o imóvel não mais

será utilizado para a ampliação de uma unidade básica de saúde, mas para a

instalação do Serviço Municipal de Fisioterapia e Ortopedia, de acordo com o

apontado pela área técnica da Secretaria e com o solicitado pela administração

municipal.
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Diante dessas considerações, apresentamos o Substitutivo nº 1, na parte

conclusiva deste parecer, com o objetivo de alterar a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º da proposição e inserir cláusula de reversão do imóvel ao

patrimônio do Estado, findo o prazo de cinco anos sem o cumprimento do encargo

previsto, em decorrência do estabelecido no § 4º do art. 17 da Lei nº 8.666, de 1993.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.218/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Amparo o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santo Antônio

do Amparo o imóvel constituído de terreno com área de 690m² (seiscentos e noventa

metros quadrados), situado na Avenida Ananias Luiz de Avelar, nº 200, Centro,

registrado sob o nº 13.369, a fls. 132 do Livro 3B-2, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Bom Sucesso.

Parágrafo único – O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-se à instalação

de serviço de saúde municipal.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.399/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Inconfidentes o imóvel
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que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/6/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 23/6/2009, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, a fim de que se

manifestasse sobre a alienação pretendida; e à Prefeita Municipal de Inconfidentes,

para que se pronunciasse sobre a referida doação.

De posse das respostas, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.399/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Inconfidentes o imóvel com área de 4.054,07m², situado no Bairro

Soledade do Moji, nesse Município, e registrado sob o nº 32.006, a fls. 84 do Livro 3-

AD, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ouro Fino.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para

licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida autorização, a

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a área será

destinada à instalação de um centro de integração e lazer, o que trará amplos

benefícios à comunidade de Inconfidentes.

Ainda como garantia de que a transferência se fará para o bem da coletividade, o

art. 2º prevê que o bem retornará ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

finalidade prevista.

Por intermédio do Ofício nº 230/2009, a Prefeita do Município reafirmou seu

interesse no referido bem, a ser utilizado para promover a integração comunitária em

atividades diversas, entre as quais as de educação, lazer e saúde.
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A Seplag, por meio da Nota Técnica nº 467/2010, manifestou-se favoravelmente à

alienação pretendida, tendo em vista a declaração favorável da Secretaria de Estado

de Educação, a inexistência de projetos sociais por parte do Estado para a utilização

do imóvel e a importância de sua destinação ao atendimento da população. Ademais,

sugeriu que o número do registro seja alterado para 4.751 e que a citação de

desmembramento da área a ser doada seja retirada, uma vez que tal fato já está

consubstanciado no novo registro.

Cabe ressaltar, ainda, que a Seplag informou que as práticas dos atos para a

formalização dos acordos somente ocorrerão após o término do período eleitoral,

conforme determinado pelo Parecer nº 15.000, de 2010, da Advocacia-Geral do

Estado, e pela Resolução Conjunta Segov-AGE nº 2, de 2010.

Diante dessas considerações, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido na parte

conclusiva deste parecer, com o objetivo de acatar as sugestões recebidas.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.399/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Inconfidentes o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Inconfidentes

imóvel com área de 4.054,07m² (quatro mil e cinquenta e quatro vírgula zero sete

metros quadrados), situado no Bairro Soledade do Moji, nesse Município, registrado

sob o nº 4.751, a fls. 84 do Livro 3-AD, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Ouro Fino.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

instalação de um centro comunitário de integração e lazer.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for

dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente - Célio Moreira, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Padre

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.935/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita do Itueto o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31/10/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 17/11/2009, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de obter informações sobre a situação

efetiva do imóvel e a existência de óbice à transferência pretendida.

De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.935/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Santa Rita do Itueto o imóvel com área de 1.200m², situado no Distrito

de Povoado do Aldeamento, nesse Município, e registrado sob o nº 13.974, a fls.

289/vº do Livro 3-I, no Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de

Resplendor.

Para a alienação de patrimônio público, o art. 18 da Constituição mineira exige

autorização legislativa. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666,

de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas

para licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Essa pretensão encontra-se satisfeita, pois o parágrafo único do art. 1º da

proposição prevê que a área será destinada à ampliação da Escola Municipal
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Fazenda Pião, para atender à demanda escolar da referida comunidade.

Ainda como garantia de que a transferência se fará em benefício público, o art. 2º

prevê que o bem retornará ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos

contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

finalidade prevista.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da

Nota Técnica nº 462/2010, se manifestou favoravelmente à alienação pretendida,

tendo em vista a declaração favorável da Secretaria de Estado de Educação, a

inexistência de projetos sociais por parte do Estado para a utilização do imóvel e a

importância de sua destinação ao atendimento da população do Município de Santa

Rita do Itueto.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.935/2009.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Célio Moreira - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.953/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita do Itueto o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 1o/12/2009, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, a fim de que se

manifestasse sobre a alienação pretendida.
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De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.953/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Santa Rita do Itueto o imóvel com área de 2.000m², situado no Distrito

de Alto São José, nesse Município, e registrado sob o nº 13.971, a fls. 296 do Livro 3-

I, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Resplendor.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República, e institui normas

para licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a área será

destinada à construção de uma escola municipal.

Ainda como garantia de que a transferência se fará para o bem da coletividade, o

art. 2º prevê que o imóvel retornará ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de

cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido

dada a destinação prevista.

A Seplag, por meio da Nota Técnica nº 461/2010, manifestou-se favoravelmente à

alienação pretendida, tendo em vista a inexistência de projetos por parte do Estado

para a utilização do imóvel e a importância de sua destinação ao atendimento da

população. Por fim, sugeriu que o número da folha do registro seja alterado para

288/v.

Diante dessa ressalva, apresentamos a Emenda nº 1, redigida na parte conclusiva

deste parecer, com o objetivo de acatar a sugestão recebida e adequar o texto do

“caput” do art. 1º à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.953/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1o a seguinte redação:

“Art. 1o – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santa Rita do
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Itueto o imóvel com área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), situado no Distrito

de Alto São José, no Município de Santa Rita do Itueto, registrado sob o no 13.971, a

fls. 288/v. do Livro 3-I, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Resplendor.”.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Célio Moreira - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.986/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

inclusão do tema “Educação financeira” no currículo das escolas estaduais de ensino

médio do Estado.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem o objetivo de incluir, em caráter complementar, no

currículo das escolas estaduais de ensino médio, conteúdo programático de

informação e orientação sobre o tema “Educação financeira”. Além disso, as escolas

privadas e as municipais poderiam, de acordo com a proposição, incluir

facultativamente o conteúdo em seus currículos.

O tema “Educação financeira” tem recebido grande destaque nacional e

internacional nos últimos anos. A estabilidade da moeda, o controle da inflação, a

queda nas taxas de juros, entre outras mudanças significativas na área econômica,

vêm propiciando novos horizontes financeiros a milhares de brasileiros, que passam a

se relacionar de forma diferente com o dinheiro. Assim, a divulgação e a análise de

temas do universo econômico podem auxiliar as pessoas a aprimorar o trato com

suas finanças e com isso alcançar mais qualidade de vida, gerando consequências
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que vão além da esfera privada. Segundo a educadora financeira Cássia D’Aquino, “o

modo como cada um de nós lida com o dinheiro acaba por influenciar, de várias

maneiras, a economia do País. Um povo displicente e imaturo em relação ao dinheiro

está condenado a viver num país de economia frágil e insegura”.

Existem, hoje, diversas iniciativas públicas e privadas que têm por objetivo

introduzir a educação financeira no dia a dia das famílias brasileiras, como o trabalho

desenvolvido em escolas pela já mencionada educadora financeira Cássia D’Aquino,

que também divulga informações no seu “site”, cujo endereço é

www.educaçãofinanceira.com.br; outro exemplo é o programa de televisão “Educação

Financeira”, fruto da parceria entre a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo –

Bovespa – e a TV Cultura-Fundação Padre Anchieta, cuja proposta é fazer com que

as informações constantes nos programas educacionais da Bovespa sejam

divulgadas a uma parcela ainda maior da população brasileira.

Entre essas iniciativas, destaca-se o projeto de traçar uma estratégia nacional para

a educação financeira, de que participam conjuntamente o Ministério da Educação, o

Banco Central do Brasil, a Bovespa, a Federação Brasileira de Bancos, a Associação

Brasileira dos Mercados Financeiros e de Capitais, a Comissão de Valores

Mobiliários, a Superintendência de Seguros Privados do Ministério da Fazenda e a

Superintendência Nacional de Previdência Privada do Ministério da Previdência

Social.

Nesse projeto, iniciado em 6/8/2010, estudantes de escolas públicas terão acesso,

em aulas de educação financeira, a noções de orçamento doméstico, poupança,

aposentadoria, seguros e financiamentos, assuntos que interessam a todos, mas que

não são estudados sistematicamente nem por pós-graduados. Na primeira fase, o

projeto incidirá em 450 escolas públicas dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro,

Minas Gerais, Ceará e Tocantins e do Distrito Federal. Inicialmente, envolverá 15 mil

estudantes do ensino médio em 2010 e 2011 e, no próximo ano, atingirá as escolas

do ensino fundamental. Seu objetivo é atingir mais de 200 mil instituições de ensino

oficial e erradicar o analfabetismo financeiro no País.

Os educadores, que foram treinados no primeiro semestre de 2010 com a ajuda de

entidades do mercado de capitais, desenvolverão conteúdos de educação financeira
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para todas as nove séries do ensino fundamental e as três do ensino médio. O

conteúdo não será desenvolvido em disciplina específica, mas abordado

transversalmente em diversas disciplinas, e caberá a cada escola decidir em quais.

Vale ressaltar que a educação financeira nas escolas é incentivada pela Organização

para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico e já faz parte do currículo

escolar de mais de 60 países.

Para medir o impacto das aulas na vida dos alunos, as entidades de mercado

buscaram ajuda financeira e técnica do Banco Mundial. Depois da implementação do

projeto em 450 escolas, os alunos e as famílias serão submetidos a uma pesquisa

para avaliar a retenção de conhecimento e eventuais mudanças de comportamento

na gestão de recursos. A mesma pesquisa será aplicada a alunos de outras 450

escolas não incluídas no projeto. Com base na comparação dos resultados, o

programa didático será aperfeiçoado antes de estendido às 200 mil escolas da rede

pública no País, a partir de 2012.

Como se pode constatar, o projeto de lei em análise é atual e de significativa

importância. No entanto, para que uma lei seja eficaz é necessário que seja

efetivamente aplicável e que inove o ordenamento jurídico existente.

Parece-nos que o projeto em pauta não é aplicável na forma em que foi

originalmente proposto. Concordamos com a posição expressa no editorial “Currículo

Inchado”, publicado no “Diário Catarinense” de 19/8/2010, em que se argumenta

contra projetos de lei que têm por objetivo criar disciplinas ou conteúdos nas redes de

ensino. Diz o editorial: “Ao mesmo tempo em que não consegue se firmar como de

qualidade e em que cada vez mais alunos enfrentam dificuldades crônicas no

aprendizado de português e matemática, o ensino básico vem sendo contemplado

com um número cada vez maior de disciplinas, criando dificuldades adicionais para

gestores, professores e alunos. Por mais que os parlamentares tenham boas

intenções com propostas de temas adicionais, essa não é uma questão para ser

tratada meramente como matéria legislativa e tampouco os acréscimos deveriam ser

feitos de forma isolada. No curto espaço de 2007 até agora, foram incluídos, por

emendas, nada menos do que seis novos conteúdos na Lei de Diretrizes e Bases

Nacional da Educação. Há ainda leis específicas tratando da mesma questão, ao
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mesmo tempo em que tramitam no Congresso outras dezenas de projetos com novas

inclusões. A questão não é discutir se inovações como filosofia, sociologia, artes e

música, além de temas como “Educação para o trânsito”, “Direitos do idoso” e “Meio

ambiente”, são ou não relevantes. O problema ocorre quando esses conteúdos são

incluídos de forma aleatória, na maioria das vezes pela pressão do corporativismo.

Por mais que essas disciplinas sejam importantes, o fato é que acabam ocupando as

atenções dos gestores de escola, que precisam despender ainda mais energia na

contratação de professores ou em busca de material didático e mudança dos

currículos. O ideal seria que o País se concentrasse no essencial nessa área e, a

partir daí, pudesse se empenhar, de fato, em fazer o melhor para assegurar educação

de qualidade para todos”.

Criar novas disciplinas no currículo do ensino fundamental e médio por meio de

projetos de lei que não se originem de um estudo técnico consistente pode, portanto,

sobrecarregar o sistema educacional e não atingir os objetivos propostos. No entanto,

não nos resta dúvida, em razão da própria conscientização do poder público, das

entidades privadas e da sociedade, que é de grande relevância propor, na forma de

conteúdo, o ensino da educação financeira nas escolas públicas do Estado.

Quanto à inovação jurídica que traria o projeto, temos a mesma posição da

Comissão precedente. Acreditamos ser desnecessária a edição de uma norma

autônoma com o teor do projeto, por se encontrar em plena vigência a Lei nº 15.476,

de 12/4/2005, que determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos

currículos das escolas de ensino fundamental e médio. A inclusão do conteúdo

“Educação financeira” nessa norma atenderia, de forma plena, à pretensão da

proposição em análise. Somos, portanto, a favor do Substitutivo n° 1, apresentado por

aquela Comissão.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.986/2009 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2010.

Ruy Muniz, Presidente e relator - Gláucia Brandão - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro

Silva.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.068/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o Projeto de Lei nº 4068/2009 dispõe sobre a

punição à discriminação aos cidadãos que disponham de formação superior ou

tenham vida acadêmica regular em cursos autorizados pelo Ministério da Educação

nas modalidades de ensino a distância ou semipresencial e dá outras providências.

Examinado, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou, o projeto vem agora a esta Comissão para que seja

emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, VI, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em epígrafe prevê sanções para as hipóteses em que os certificados e

diplomas, regularmente emitidos, de cursos na modalidade educação a distância não

sejam aceitos como documentação comprobatória do grau escolar exigido em

seleções públicas e privadas.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, de modo a

sanar vícios no texto original, dentre eles o âmbito de aplicação da norma, que se

referia também à iniciativa privada. Assim, o substitutivo proposto limita a

abrangência do projeto ao provimento de cargo, função ou emprego públicos em

Minas Gerais, estabelecendo que a modalidade do curso em que se deu a formação

do candidato não poderá servir como critério de distinção entre os postulantes à vaga.

A educação a distância, ao possibilitar que o processo de ensino-aprendizagem

seja mediado por recursos de informação e comunicação multimídia, permite

democratizar e ampliar o acesso à educação para um conjunto expressivo de

pessoas que, por limitações de diversas ordens, não têm a oportunidade de

frequentar cursos presenciais. Essa modalidade, de acordo com a Lei Federal nº

9.394, de 20/12/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pode ser

implantada na educação básica e no ensino superior.

O Ministério da Educação, em 2009, registrava a existência de 686 polos de apoio
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presencial vinculados a 145 instituições credenciadas para a modalidade de

educação a distância que, então, já atendiam a mais de 760 mil alunos.

Polo de educação a distância, ou polo de apoio presencial, é o local credenciado

pelo MEC, no País ou no exterior, para o desenvolvimento de atividades pedagógicas

e administrativas relativas aos cursos e programas a distância. É no polo que o

estudante terá acompanhamento presencial, acesso a laboratórios, biblioteca, aulas,

avaliação e poderá utilizar a estrutura disponível para contatos com a instituição que

oferece a formação a distância. Essa modalidade de ensino é regulada pelos

Decretos nºs 5.622, de 19/12/2005; 5.773, de 9/5/2006; e 6.303, de 12/12/2007; e

pela Portaria Normativa nº 40, de 12/12/2007.

Nos termos do art. 5º do Decreto n° 5.622, de 19/12 /2005, os diplomas e

certificados de cursos e programas a distância expedidos por instituições

credenciadas e registrados pelo Ministério da Educação, na forma da lei, terão

validade nacional, sendo, portanto, equiparados aos documentos de mesma natureza

relativos à educação presencial.

A proposição original, por conseguinte, não traz inovação legislativa, uma vez que a

validade dos certificados de conclusão de cursos de educação a distância já está

assegurada. Havendo desrespeito à legislação citada, cabe acionar o Poder

Judiciário, como fez a Promotoria do Patrimônio Público e Social do Ministério Público

do Estado de São Paulo em relação ao Município de São Paulo. O Poder Executivo

municipal estava a negar posse aos candidatos portadores de diplomas de curso a

distância sob a justificativa de serem válidos apenas os diplomas obtidos em cursos

presenciais. Na sentença de 1º grau, exarada em maio de 2010, o juiz determinou

que a Prefeitura não poderia recusar diplomas e certificados de cursos e programas a

distância nos concursos públicos para o magistério sob o argumento de que "diante

da regulamentação federal, os diplomas de cursos superiores a distância, emitidos

por instituições de educação superior devidamente credenciadas pelo Ministério da

Educação para esta modalidade, estão amparados pela lei e não se distinguem de

diplomas de cursos presenciais".

A Comissão de Constituição e Justiça, no entanto, entendeu que “o Poder

Legislativo detém a prerrogativa de promover a especificação pretendida, isto é, de
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regular as exigências de princípio constitucional [no caso em tela, o da igualdade] em

face de matéria determinada”. Seria, então, hipótese de se alterar a legislação básica

do Estado sobre o tema, consignando o princípio específico no rol dos princípios

gerais ali estipulados. Aquela Comissão, entretanto, adotou posicionamento de que

não existia regra geral sobre a matéria e que o assunto poderia ser objeto de lei

autônoma.

Julgamos conveniente informar, como a Comissão anterior em seu parecer, a

respeito da tramitação nesta Casa do Projeto de Lei nº 1.159/2007, de autoria do

Deputado Weliton Prado, que estabelece normas para concurso público a ser

realizado no âmbito das administrações direta e indireta do Estado. Como o Projeto

de Lei nº 1.159/2007 se encontra em fase mais avançada de tramitação e disciplina a

matéria de forma mais abrangente, em nosso entendimento seria recomendável

anexar a ele o projeto em epígrafe.

Quanto ao Substitutivo nº 1, concordamos com o teor do texto apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça, mas ousamos discordar do entendimento

adotado por ela no encaminhamento que deu à matéria. Tendo em vista a Lei

Estadual nº 13.167, de 20/1/1999, que estabelece norma para concurso público

promovido pelo Estado, julgamos mais acertado alterar a lei vigente do que editar

norma autônoma. Dessa forma, apresentamos o Substitutivo nº 2.

Conclusão

Pelos argumentos expendidos, somos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 4.068/2009 na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela rejeição

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 13.167, de 20 de janeiro de 1999, que estabelece norma para

concurso público promovido pelo Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art 1º – A Lei nº 13.167, de 20 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 1ºA:

“Art. 1ºA – Para efeito de provimento de cargo, função ou emprego público no

âmbito da administração pública do Estado de Minas Gerais, o diploma e o certificado
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de curso ou programa a distância expedidos por instituição credenciada e registrados

na forma da lei têm a mesma validade daqueles conferidos após conclusão de curso

ou programa presencial.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2010.

Ruy Muniz, Presidente e relator - Gláucia Brandão - Carlin Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.182/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 2/3/2010, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, a fim de que essa se manifestasse

sobre a alienação pretendida. De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 4.182/2010 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Conquista o imóvel com área de 679m² e respectivas benfeitorias,

situado nesse Município e registrado sob o nº 5.626 do Livro 3-H, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Conquista.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui normas

para licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a área será
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destinada à promoção de assistência social, em benefício especialmente dos

conquistenses em situação de vulnerabilidade.

Ainda como garantia de que a transferência se fará para o bem da coletividade, o

art. 2º prevê que o bem retornará ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não for utilizado com a

finalidade prevista.

Cabe esclarecer que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –,

por meio da Nota Técnica nº 471/2010, se manifestou favoravelmente à alienação

pretendida, tendo em vista a concordância da Secretaria de Estado de Educação,

órgão a que o imóvel encontra-se vinculado; a inexistência de projetos sociais por

parte do Estado para a sua utilização e a importância da finalidade a ser-lhe dada

pelo Município para o atendimento da população.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.182/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.283/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

alterar a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 14.601, de 2003, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/3/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Em 23/3/2010, o projeto foi baixado em diligência à Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão a fim de que essa se manifestasse sobre a alteração
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pretendida.

Atendida a solicitação, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

A Lei nº 14.601, de 23/1/2003, autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Abaeté um imóvel com área de 7.200m², situado nesse Município, para, de acordo

com o parágrafo único de seu art. 1º, a construção de um ginásio poliesportivo com

pista de atletismo.

Pretende o Projeto de Lei nº 4.283/2010 alterar a redação do parágrafo único do art.

1º para que o imóvel doado passe a destinar-se à construção de um estádio de

futebol.

A proposição estabelece ainda que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se,

no prazo de cinco anos contados da data da publicação da nova lei, não lhe for dada

a destinação prevista. Em vista disso, revoga o art. 2o da Lei no 14.601, que contém a

cláusula de reversão relacionada à finalidade anterior.

Importa observar que o Prefeito Municipal de Abaeté, por meio do Ofício no

478/2010, de 12/1/2010, declarou seu interesse na alteração proposta.

Por seu turno, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por intermédio da

Nota Técnica nº 459/2010, manifestou-se favoravelmente à nova destinação do

imóvel, uma vez que foi mantida a finalidade pública e o benefício à comunidade

local.

Saliente-se que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância

obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, prepondera

o que é conveniente para a coletividade; por isso, nas proposições em que esta Casa

autoriza a alienação de bens estaduais, conforme determinam o art. 18 da

Constituição do Estado e o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, há sempre a

existência de salvaguarda, encontrada nas cláusulas de destinação e reversão.

Como a modificação a ser implementada pela proposição está de acordo com a

legislação vigente e atende ao interesse público, não há óbice à sua tramitação nesta

Assembleia.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 4.283/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Célio Moreira - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.326/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição das Alagoas o imóvel

que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/3/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 6/4/2010, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, a fim de que se

manifestasse sobre a alienação pretendida.

De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 4.326/2010 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Conceição das Alagoas o imóvel com área de 3.473m², situado na Rua

José Afonso de Souza, nesse Município, e registrado sob o nº 23.420, a fls. 268 do

Livro 3-X, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui normas

para licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a área será

destinada ao funcionamento da Escola Municipal Carlos Luz.
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Ainda como garantia de que a transferência se fará para o bem da coletividade, o

art. 2º prevê que o bem retornará ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, for desvirtuada a

destinação prevista.

A Seplag, por meio da Nota Técnica nº 468/2010, manifestou-se favoravelmente à

alienação pretendida, tendo em vista a concordância da Secretaria de Estado de

Educação, a inexistência de projetos sociais por parte do Estado para a utilização do

imóvel e a importância de sua destinação ao atendimento da população.

Cabe ressaltar, ainda, que a Seplag informou que as práticas dos atos para a

formalização dos acordos somente ocorrerão após o término do período eleitoral,

conforme determinado pelo Parecer nº 15.000, de 2010, da Advocacia-Geral do

Estado, e pela Resolução Conjunta SEGOV-AGE nº 2, de 2010.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.326/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.543/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Mar de Espanha o imóvel

que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/5/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem, agora, a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188 do Regimento Interno.

Em 1º/6/2010, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão para que essa informasse a situação efetiva do
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imóvel e se havia impedimentos a sua alienação.

De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 4.543/2010 de conferir a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Mar de Espanha um terreno

com área de 2.375m², situado no Distrito de Engenho Novo, nesse Município,

registrado sob o nº 157, a fls. 116 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Mar de Espanha.

O art. 18 da Constituição mineira exige a autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para

licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida autorização, a

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Essa exigência está atendida no parágrafo único do art. 1º do projeto, que destina o

imóvel à instalação de uma escola agrícola, beneficiando especialmente a população

que se dedica a atividades rurais.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição determina que o

bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de três anos contados da

lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação

prevista.

Cabe esclarecer que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –,

por meio da Nota Técnica nº 482/2010, manifestou-se favoravelmente à transferência

de domínio pretendida, tendo em vista a concordância da Secretaria de Estado de

Educação, órgão ao qual o imóvel está vinculado, a inexistência de projetos sociais

do Estado para sua utilização e a destinação que lhe será dada. Ressalta, entretanto,

que a formalização do acordo somente poderá ocorrer após o término do período

eleitoral, observando-se o previsto na legislação federal, ratificado pelo Parecer nº

15.000 da Advocacia-Geral do Estado e pela Resolução Conjunta Segov-AGE nº

2/2010.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 4.543/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Sebastião Costa - Padre

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.613/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Marcus Pestana, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –

DER-MG – a fazer reverter ao Município de Morro do Pilar o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/5/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Em 22/6/2010, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Diretor-Geral do DER-MG, a fim de que se manifestasse sobre a alienação

pretendida.

De posse da resposta, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 4.613/2010 de conferir a necessária autorização legislativa

para que o DER-MG possa fazer reverter ao Município de Morro do Pilar um imóvel

com área de 1.820m², situado na Rua Capitão Modesto Vieira, nesse Município, e

registrado a fls. 19/21 do Livro 31, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Conceição do Mato Dentro.

O citado bem foi incorporado ao patrimônio do DER-MG em 1972, por doação do

Município de Morro do Pilar, autorizada pela Lei Municipal nº 109, de 1965, para que

nele fossem construídos oficina, garagem, posto de lubrificação e moradia dessa

autarquia, o que de fato não ocorreu.

Tendo em vista o art. 2º da Lei 109, que estabelece que o bem reverterá ao

patrimônio municipal se, por qualquer motivo, não foram cumpridas as finalidades da
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doação, a administração local pretende reaver o imóvel para lhe dar destinação que

beneficie a população morrense.

Importante observar que o art. 18 da Constituição mineira exige autorização

legislativa para a alienação de imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da

Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da administração

pública, impõe, além da referida autorização, a subordinação do contrato ao

atendimento do interesse público.

Cabe ressaltar que, por meio da nota técnica datada de 27/6/2010, o DER-MG

posicionou-se favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise.

Diante dessas considerações, não há impedimento à tramitação do referido projeto

de lei nesta Assembleia.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.613/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.672/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Jacutinga o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/6/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado, ao qual compete examiná-la preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Em 10/8/2010, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em diligência à

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de que se manifestasse sobre



____________________________________________________________________________
447

a alienação pretendida; ao Prefeito Municipal de Jacutinga, para se pronunciar sobre

o interesse do Município; e ao autor, a fim de que esclarecesse a área do imóvel.

Atendidas as solicitações, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 4.672/2010 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Jacutinga imóvel com área de 541,87m², situado na Rua Professor

Augusto Filipi Wolf, nesse Município, e registrado sob o nº 2.359, a fls. 1 do Livro nº 2,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacutinga.

O art. 18 da Constituição mineira exige a autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui normas

para licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o referido

imóvel será destinado a instalações do Centro Multiúso, voltado ao fortalecimento do

comércio local.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o respectivo contrato

deve ser revestido de garantia, que, no caso em exame, está prevista no art. 2º do

projeto em questão, que estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –,

por meio da Nota Técnica nº 481/2010, posicionou-se favoravelmente à pretendida

transferência de domínio, considerando a importância da destinação que será dada

ao imóvel, gerando empregos e fomentando a atividade econômica local. Indica, no

entanto, a necessidade de alterar no texto da proposição a área de 541,87m² para

368,15m², que é a metragem constante na certidão de registro do imóvel.

Por seu turno, o Prefeito de Jacutinga, por meio do Ofício no 153/2010, informa que

o Município tem interesse na doação do imóvel.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer, com o objetivo de

retificar a área do imóvel.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.672/2010 com a Emenda nº 1, a seguir.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º, a expressão “541,87m2 (quinhentos e quarenta e um metros

quadrados e oitenta e sete decímetros quadrados)” por “368,15m2 (trezentos e

sessenta e oito metros quadrados e quinze decímetros quadrados)”.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.833/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 4.833/2010 dá

nova redação aos arts. 5º, 7º e 8º da Lei nº 13.165, de 20/1/99, que dispõe sobre a

Caixa Beneficente dos Ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais -

CBGC - e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 6/8/2010, a proposição foi distribuída a esta

Comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame objetiva promover algumas alterações na Lei nº 13.165, de

1999, que dispõe sobre a Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de

Trânsito de Minas Gerais — CBGC.

Uma das modificações propostas incide sobre o § 2º do art. 5º da mencionada lei,

de modo a ampliar de três para quatro anos o mandato dos Diretores. São, ainda,

suprimidos os dispositivos que tratavam da gratificação dos Diretores (§§ 3º, 4º e 5º).

Outra alteração incide sobre o art. 7º, que dispõe sobre o Conselho Fiscal. Trata-se

de suprimir os parágrafos desse artigo que preveem a remuneração pela participação

em reuniões mediante jetom aprovado pela diretoria.
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Por fim, propõe-se alterar o dispositivo que trata da periodicidade da reunião da

Assembleia Geral, para fins de eleição da diretoria. Pela regra atual, tal reunião dar-

se-á a cada período de três anos. Propõe-se ampliar o período para quatro anos.

Sob o prisma jurídico-constitucional, é preciso dizer que foi observado o princípio do

paralelismo das formas, segundo o qual matéria disciplinada em lei estadual há de

ser modificada por outra lei estadual.

De outro lado, inexiste, na espécie, regra instituidora de reserva de iniciativa, de

modo que este Parlamento se acha habilitado a deflagrar o devido processo

legislativo sobre a matéria.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.833/2010.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Célio Moreira - Padre

João.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.837 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.837/2009, de autoria do Deput ado Vanderlei Jangrossi, que

declara de utilidade pública a Associação Beneficente do Leste Mineiro – Abelem –,

com sede no Município de Águas Formosas, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.837/2009

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente do Leste Mineiro – Abelem –,

com sede no Município de Águas Formosas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente do Leste



____________________________________________________________________________
450

Mineiro – Abelem –, com sede no Município de Águas Formosas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.060 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.060/2009, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que declara

de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de Várzea

da Palma, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.060/2009

Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Várzea da Palma, com

sede no Município de Várzea da Palma.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Asi lo São Vicente de Paulo de Várzea

da Palma, com sede no Município de Várzea da Palma.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.099 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.099/2009, de autoria do Deput ado Elmiro Nascimento, que

declara de utilidade pública a Associação Promocional dos Alcoólicos, Pais e Amigos

dos Adictos e Alcoolistas Fazendinha Gota de Esperança, com sede no Município de

São Gotardo, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.099/2009

Declara de utilidade pública a Associação Promocional dos Alcoólicos, Pais e

Amigos dos Adictos e Alcoolistas Fazendinha Gota de Esperança, com sede no

Município de São Gotardo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Promocional dos

Alcoólicos, Pais e Amigos dos Adictos e Alcoolistas Fazendinha Gota de Esperança,

com sede no Município de São Gotardo.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.354 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.354/2010, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

declara de utilidade pública a Associação Beneficente Presbiteriana Cariru, com sede

no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.354/2010

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Ipatinga/Nova Esperança

– Abine –, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente de

Ipatinga/Nova Esperança – Abine –, com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.548 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.548/2010, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação dos Moradores da Bocaina, com sede no Município

de Ouro Preto, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.548/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Bocaina, com sede no

Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores da

Bocaina, com sede no Município de Ouro Preto.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.568 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.568/2010, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Nova Conquista II e

Bairros Adjacentes, com sede no Município de Santa Luzia, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.568/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Nova Conquista II

e Bairros Adjacentes, com sede no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária do Bairro

Nova Conquista II e Bairros Adjacentes, com sede no Município de Santa Luzia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.587 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.587/2010, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública o Centro de Recuperação Álcool e Drogas Desafio Jovem

Maanaim, com sede no Município de Itamonte, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.587/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação Álcool e Drogas Desafio

Jovem Maanaim, com sede no Município de Itamonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Recuperação Álcool e

Drogas Desafio Jovem Maanaim, com sede no Município de Itamonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.622 /2010
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.622/2010, de autoria do Deput ado Jayro Lessa, que declara

de utilidade pública a Associação Filantrópica Padre Osvaldo Gonçalves – Asfipo –,

com sede no Município de Sete Lagoas, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.622/2010

Declara de utilidade pública a Associação Filantrópica Padre Osvaldo Gonçalves –

Asfipo –, com sede no Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Filantrópica Padre

Osvaldo Gonçalves – Asfipo –, com sede no Município de Sete Lagoas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.649 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.649/2010, de autoria do Deput ado Elmiro Nascimento, que

declara de utilidade pública a Irmandade Posto Médico Hospitalar de Lagoa Formosa

– Hospital de Lagoa Formosa, com sede nesse Município, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.649/2010
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Declara de utilidade pública a Irmandade Posto Médico Hospitalar de Lagoa

Formosa – Hospital de Lagoa Formosa, com sede no Município de Lagoa Formosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Irm andade Posto Médico Hospitalar

de Lagoa Formosa – Hospital de Lagoa Formosa, com sede no Município de Lagoa

Formosa.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.677 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.677/2010, de autoria do Deput ado Zezé Perrella, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Açudinho – ACA –, com sede no

Município de Piranguinho, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.677/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Açudinho – ACA –, com

sede no Município de Piranguinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Açudinho –

ACA –, com sede no Município de Piranguinho.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.693 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.693/2010, de autoria do Deput ado Juninho Araújo, que
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declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Eldorado – Ambe –,

com sede no Município de Timóteo, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.693/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Eldorado – Ambe

–, com sede no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Moradores do Bairro

Eldorado – Ambe –, com sede no Município de Timóteo.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.714 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.714/2010, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação São Miguel Arcanjo, com sede no Município de

Divinópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.714/2010

Declara de utilidade pública a Associação São Miguel Arcanjo, com sede no

Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação São Miguel Arcanjo, com
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sede no Município de Divinópolis.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.727 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.727/2010, de autoria do Deput ado Leonardo Moreira, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Capivara – Acocap –, com

sede no Município de Tapira, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.727/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Capivara – Acocap –,

com sede no Município de Tapira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária da Capivara

– Acocap –, com sede no Município de Tapira.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.733 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.733/2010, de autoria do Deput ado Délio Malheiros, que

declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Infância – Lactário São José,

com sede no Município de Além Paraíba, foi aprovado em turno único, com a Emenda

n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.733/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Infância de Além Paraíba –

Lactário São José, com sede no Município de Além Paraíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Proteção à Infância de

Além Paraíba – Lactário São José, com sede no Município de Além Paraíba.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.734 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.734/2010, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação Feliz Idade, com sede no Município de Sabará, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.734/2010

Declara de utilidade pública a Associação Feliz Idade, com sede no Município de

Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Feliz Idade, com sede no

Município de Sabará.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.



____________________________________________________________________________
459

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.743 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.743/2010, de autoria do Deput ado Durval Ângelo, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária da Benção de Deus, com sede no

Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.743/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Benção de Deus, com

sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária da Benção

de Deus, com sede no Município de Contagem.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.744 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.744/2010, de autoria do Deput ado Ademir Lucas, que declara

de utilidade pública a Creche Criança Esperança, com sede no Município de

Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.744/2010

Declara de utilidade pública a Creche Criança Esperança, com sede no Município
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de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Cre che Criança Esperança, com sede

no Município de Contagem.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.746 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.746/2010, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública o Clube Soroptimista de Uberlândia, com sede no Município de

Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.746/2010

Declara de utilidade pública o Clube Soroptimista de Uberlândia, com sede no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Clu be Soroptimista de Uberlândia,

com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.754 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.754/2010, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação dos Membros do Grupo Vida, com sede no

Município de Rio Pardo de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.754/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Membros do Grupo Vida, com sede

no Município de Rio Pardo de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Membros do Grupo

Vida, com sede no Município de Rio Pardo de Minas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.755 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.755/2010, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Idosos de Rubim – Acir –, com

sede no Município de Rubim, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.755/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Idosos de Rubim – Acir

–, com sede no Município de Rubim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária dos Idosos

de Rubim – Acir –, com sede no Município de Rubim.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.757 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.757/2010, de autoria do Deput ado Ademir Lucas, que declara

de utilidade pública o Lar dos Idosos Pedro Diniz, com sede no Município de

Esmeraldas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.757/2010

Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Pedro Diniz, com sede no Município

de Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Lar  dos Idosos Pedro Diniz, com sede

no Município de Esmeraldas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.759 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.759/2010, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública o Projeto Ipas – Instituição Pentecostal de Assistência Social –,

com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 4.759/2010

Declara de utilidade pública o Projeto Ipas – Instituição Pentecostal de Assistência

Social –, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Pro jeto Ipas – Instituição Pentecostal

de Assistência Social –, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.762 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.762/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública o Centro de Educação Infantil Criança Esperança, com sede no

Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.762/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Criança Esperança, com

sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Educação Infantil Criança

Esperança, com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.764 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.764/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de
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utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Cegos – Aspac –, com

sede no Município de Lavras, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.764/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Cegos –

Aspac –, com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e Amigos dos

Surdos e Cegos – Aspac –, com sede no Município de Lavras.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de outubro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 19/10/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. Wilmar de Oliveira,

ocorrido em 15/10/2010, em Santo Antônio do Monte. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 20/10/2010

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Mensagem nº 549/2010 (encaminhando o Projeto de Lei nº

4.938/2010), do Governador do Estado - ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.939 a 4.946/2010 -

Requerimentos nºs 6.695 a 6.708/2010 - Requerimentos da Comissão de Direitos

Humanos (2) - Comunicações: Comunicações das Comissões de Direitos Humanos,

de Saúde e de Educação - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio

Carlos Arantes, Carlos Pimenta, Dalmo Ribeiro Silva, Eros Biondini e André Quintão -

2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da

Presidência - Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimentos

da Comissão de Direitos Humanos (2); aprovação - Requerimento do Deputado Sávio

Souza Cruz; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do

Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do Deputado Almir Paraca -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento

Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar

da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva

- Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio -

Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo
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Moreira - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Doutor Ronaldo, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

MENSAGEM Nº 549/2010

- A Mensagem nº 549/2010 e o Projeto de Lei nº 4.938/2010 foram publicados na

edição anterior.

OFÍCIOS

Da Sra. Lena Peres, Secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos

Humanos, informando a celebração de termo aditivo a convênio com a Secretaria de

Desenvolvimento Social. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (1.293), informando a liberação

de recursos financeiros às entidades que menciona, destinados a garantir a execução

de programas desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins

do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Cel. PM Aramis Linhares Serpa, Secretário da Segurança Pública do Estado do

Paraná, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.790/2009, da
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Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretário de Defesa Social, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.914/2010 , da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 6.605/2010, da Comissão de Segurança

Pública.

Do Sr. Marcos Antônio Teixeira, Diretor de Operação Norte da Copasa-MG,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.552/2010, do Deputado Carlin

Moura.

Do Sr. Oliveira Santiago Maciel, Chefe do Detran-MG, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 5.840/2010, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Scheilla Samartini Gonçalves, Superintendente da Supram Central -

Metropolitana (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 6.509 e

6.533/2010, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Alysson Paixão de Oliveira Alves, Superintendente Regional do Trabalho e

Emprego, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.592/2009, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Rômulo Martins de Freitas, Superintendente Regional da CEF, informando a

liberação de recursos financeiros para o Iepha-MG. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,

do Regimento Interno.)

Da Corregedoria da PMMG, prestando informações relativas ao Requerimento n°

6.263/2010, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Raquel Elizabete de Souza Santos, Subsecretária de Desenvolvimento da

Educação Básica, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.540/2010,

da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Gilmar de Assis, Secretário Executivo do Procon Estadual, convidando para

o I Seminário sobre Educação para o Consumo, promovido por esse órgão em

parceria com a Fafich da UFMG. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Da Sra. Conceição Aparecida Pereira Rezende, Secretária de Saúde de Betim,
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prestando informações relativas ao requerimento do Deputado Wander Borges

encaminhado por meio do Ofício nº 2.124/2010/SGM.

Do Sr. José do Carmo Filho, Secretário de Saúde de Governador Valadares,

prestando informações relativas ao requerimento do Deputado Wander Borges

encaminhado por meio do Ofício nº 2.119/2010/SGM.

Do Sr. Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete da Secretaria de Meio

Ambiente, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.315/2009, da

Comissão de Meio Ambiente.

Da Sra. Ana Cláudia Oliveira Perry, Delegada de Polícia, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 6.586/2010, do Deputad o Carlin Moura.

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da CEF, informando a

liberação de recursos financeiros do FGTS à Copasa-MG, referentes às parcelas dos

contratos que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Pablo Saavedra Alessandri, Secretário da Corte Interamericana de Direitos

Humanos, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Direitos

Humanos encaminhado por meio do Ofício nº 1.718/2010/SGM.

Do Sr. Namilton Nei Alves Coelho, Diretor Regional do Sesc-MG, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.506/2010 , da Comissão de Participação

Popular.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.939/2010

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Formoso, com

sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Sin dicato dos Trabalhadores Rurais

de Formoso, com sede nesse Município.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2010.

Weliton Prado

Justificação: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Formoso é uma entidade

com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de duração

indeterminada que tem por objetivo principal a proteção, a representação e a defesa

dos direitos coletivos e individuais dos trabalhadores rurais integrantes do plano da

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura.

Assim, o Sindicato não só defende os direitos dos trabalhadores rurais, como

também representa estes perante as autoridades administrativas e judiciárias,

defendendo os interesses gerais da categoria e os individuais dos filiados.

Conforme documentação anexa, os membros de sua diretoria são pessoas

reconhecidamente idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar parcerias com

órgãos estaduais, cumprindo sua finalidade com maior facilidade, principalmente no

que diz respeito à ampliação do atendimento à comunidade em geral.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.940/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do

Capão do Mel, com sede no Município de Formoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores

Rurais do Capão do Mel, com sede no Município de Formoso.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2010.

Weliton Prado

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Capão do Mel é
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uma entidade com personalidade jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos e de

duração indeterminada, cujo objetivo principal é a liberdade, a democracia e a ajuda

mútua.

Conforme a documentação apresentada, os membros de sua diretoria são pessoas

reconhecidamente idôneas e não recebem nenhum tipo de remuneração pelo

exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar parcerias com

órgãos estaduais, viabilizando seu trabalho com maior facilidade, principalmente a

ampliação do atendimento à comunidade em geral.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.941/2010

Declara de utilidade pública a Associação Rural Sertão Veredas, com sede no

Município de Formoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Rural Sertão Veredas,

com sede no Município de Formoso.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2010.

Weliton Prado

Justificação: A Associação Rural Sertão Veredas é uma entidade com

personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de duração

indeterminada que tem por objetivo principal defender e implementar o

desenvolvimento sustentável do assentamento da comunidade formada pelos

moradores do Parque Nacional Grande Sertão Veredas e seu entorno.

A Associação pretende também promover a aplicação de técnicas ecologicamente

sustentáveis relacionadas com a agricultura, a pecuária, a agroindústria e o

ecoturismo, de suma importância para a comunidade.



____________________________________________________________________________
471

Conforme documentação anexa, os membros de sua diretoria são pessoas

reconhecidamente idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar parcerias com

órgãos estaduais, cumprindo sua finalidade com maior facilidade, principalmente no

que diz respeito à ampliação do atendimento à comunidade em geral.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.942/2010

Declara de utilidade pública o Instituto da Melhor Idade, com sede no Município de

Formoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto da Melhor Idade, com sede

no Município de Formoso.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2010.

Weliton Prado

Justificação: O Instituto da Melhor Idade é uma entidade com personalidade

jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada e tem por

objetivo principal a promoção da qualidade de vida na terceira idade.

Assim, o Instituto pretende abrigar os idosos do Município, atender às suas

necessidades de alimentação e assistência médica, entre outras, e prestar serviços

como os de direcionamento para aposentadoria.

Conforme documentação anexa, os membros de sua diretoria são pessoas

reconhecidamente idôneas e não recebem nenhum tipo de remuneração pelo

exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para a instituição, pois somente com ele poderá firmar parcerias com órgãos

estaduais para melhor cumprir sua finalidade, principalmente no que se refere à
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ampliação do atendimento à comunidade.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.943/2010

Declara de utilidade pública a organização não governamental Projuventude, com

sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a org anização não governamental

Projuventude, com sede no Município de Juiz de Fora.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2010.

Weliton Prado

Justificação: A organização não governamental Projuventude é uma entidade civil

sem fins lucrativos e de duração indeterminada que tem por objetivo principal a

implantação e a execução de programas inovadores e eficazes na área da

intervenção psicossocial a favor de crianças, adolescentes, jovens e famílias,

abrangendo todos os seus aspectos ambientais, sociais, educativos e culturais. Tem

ainda por finalidade a prestação de serviços e apoio a organizações públicas ou

privadas que desenvolvam ações de assistência direta ou indireta a crianças,

adolescentes e familiares.

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua diretoria são

pessoas reconhecidamente idôneas que não recebem nenhum tipo de remuneração

pelo exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para a entidade, pois somente com essa documentação poderá firmar parcerias com

órgãos estaduais, viabilizando sua finalidade com maior facilidade, principalmente

pela ampliação do atendimento à comunidade em geral.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto de

lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.944/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do

Projeto de Assentamento Piratinga I, com sede no Município de Formoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores

Rurais do Projeto de Assentamento Piratinga I, com sede no Município de Formoso.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2010.

Weliton Prado

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Projeto de

Assentamento Piratinga I é uma entidade com personalidade jurídica, de direito

privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada e tem por objetivo principal

defender perante o poder público os interesses e aspirações comuns de seus sócios

e incentivar a propriedade rural e o desenvolvimento da comunidade formosense.

Conforme documentação anexa, os membros de sua diretoria são pessoas

reconhecidamente idôneas e não recebem nenhum tipo de remuneração pelo

exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para a instituição, pois somente com ele poderá firmar parcerias com órgãos

estaduais para melhor cumprir sua finalidade, principalmente no que se refere à

ampliação do atendimento à comunidade.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.945/2010

Declara de utilidade pública a Associação P.A Sol Nascente - APASN -, com sede

no Município de Formoso.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação P.A Sol Nascente -

APASN -, com sede no Município de Formoso.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2010.

Weliton Prado

Justificação: A APASN - Associação P.A Sol Nascente é uma entidade com

personalidade jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos e de duração

indeterminada, que tem por objetivo principal a defesa e o desenvolvimento de seus

associados e da região.

Conforme documentação apresentada, comprova-se que os membros de sua

diretoria são pessoas reconhecidamente idôneas e não recebem nenhum tipo de

remuneração pelo exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar parcerias com

órgãos estaduais, viabilizando seu trabalho com maior facilidade, principalmente a

ampliação do atendimento à comunidade.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Assuntos Municipais, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.946/2010

Altera dispositivos da Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006, que cria o Fundo

Estadual de Cultura - FEC - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do art. 3º da Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - Poderão ser beneficiárias de operações com recursos do FEC pessoas

físicas estabelecidas no Estado, pessoas jurídicas de direito privado e entidades de

direito público, nos termos do regulamento, que promovam projetos que atendam aos

seguintes requisitos:”.
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Art. 2º - O art. 4º da Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006, passa a vigorar

acrescido do inciso VIII:

“Art. 4º - (...)

VIII - valores relativos à parcela de crédito tributário inscrito em dívida ativa, nos

termos do art. 14-A.”.

Art. 3º - O art. 5º da Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 5º - O FEC, de duração indeterminada, exercerá as seguintes funções, nos

termos dos incisos I e III do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 2006:

I - programática, consistente na liberação de recursos não reembolsáveis para

entidade de direito público, pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado sem

fins lucrativos, conforme normas previstas em regulamento, para pagamento de

despesas de consultoria ou reembolso de custos de empreendimentos, programas,

projetos ou ações de natureza artística ou cultural, aplicando-se, no que couber, a

legislação em vigor sobre as licitações públicas;

II - de financiamento, cujos recursos serão destinados à realização de investimentos

fixos e mistos, inclusive aquisição de equipamentos, relativos a projetos de

comprovada viabilidade técnica, social, cultural, econômica e financeira e à

elaboração de projetos que visem à criação, à produção, à preservação e à

divulgação de bens e manifestações culturais no Estado.”.

Art. 4º - A alínea “a” do inciso I do art. 6º da Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º - (...)

I - (...)

a) enquadramento do beneficiário e do projeto apresentado nos termos dos editais

de que trata o § 1º do art. 3º;”.

Art. 5º - Acrescenta o art. 14-A à Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006, com a

seguinte redação:

“Art. 14-A - O contribuinte com crédito tributário inscrito em dívida ativa até 31 de

outubro de 2007 poderá quitá-lo com desconto de 25% (vinte e cinco por cento),

desde que apoie financeiramente a cultura do Estado, nos termos deste artigo.
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§ 1º - Para obter o benefício previsto no “caput”, deste artigo, o contribuinte

apresentará requerimento à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - e, no prazo de

cinco dias do seu deferimento, deverá efetuar o recolhimento do valor obtido após o

desconto, nas seguintes condições:

I - 75% (setenta e cinco por cento) serão recolhidos por meio de Documento de

Arrecadação Estadual - DAE -, observada a legislação sobre o pagamento de tributos

estaduais;

II - 25% (vinte e cinco por cento) serão recolhidos pelo contribuinte ao Fundo

Estadual de Cultura - FEC, conforme regulamento;

§ 2º - Os recolhimentos de que trata o § 1º poderão, a critério da SEF, ser

efetuados parceladamente, na forma e no prazo previstos em regulamento.

§ 3º - A apresentação do requerimento a que se refere o § 1º importa a confissão do

débito tributário.

§ 4º - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito em dívida ativa decorrente de

ato praticado com evidência de dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo.”.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Fica revogada a Lei nº 17. 615, de 4 de julho de 2008.

Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2010.

Rômulo Veneroso

Justificação: No Brasil, as ações governamentais para o setor cultural têm o seu

principal instrumento de política no patrocínio cultural por meio de renúncia fiscal.

Esse modelo pressupõe uma parceria entre os três principais atores envolvidos:

Estado, sociedade (produtores culturais e artistas) e mercado, este representado

pelas empresas patrocinadoras.

Atualmente, a política oficial transfere parte da responsabilidade do fomento da

produção cultural para a iniciativa privada, utilizando-se da lei em vigor como

financiadora parcial do “marketing” das empresas.

Cultura é o elemento de união de um povo que lhe confere dignidade e identidade.

É tão fundamental quanto a saúde e a educação; deve ser, portanto, encarada pelo

Estado como forma sustentável do desenvolvimento humano de nossa sociedade.

Por essa ótica, entendemos que temos que alterar o quadro atual, criando



____________________________________________________________________________
477

condições de inserção direta dos artistas do Estado nos benefícios de nossa lei de

fomento. Para tal, acreditamos que a melhor ferramenta seja a utilização exclusiva

dos fundos (reembolsável ou não) como forma de financiamento dos

empreendimentos artísticos e culturais de nosso povo. Desta forma, o artista

empreendedor não dependerá de mais uma instância de aprovação, ou seja, o

mercado. É importante salientar que o projeto já foi aprovado pelo Estado quando

este busca um empresário na iniciativa privada. Vale dizer que o empreendimento,

diante da perspectiva atual, demanda também a aprovação do mercado privado, o

que por vezes cria desvios no processo de difusão das artes e da cultura porque a

iniciativa privada financia somente empreendimentos culturais que tem convergência

com os seus mercados consumidores. Essa realidade, em longo prazo, é

preocupante, pois direciona a criação artística, para o mercado, o que fere o princípio

da criação artística, que tem que ser espontânea para que seja autêntica, pura, como

forma de expressão de um povo, e não como necessidade de mercado.

Analisando o período de 2000 a 2008, verifica-se que os recursos aprovados pelo

Estado para a lei de incentivo através do sistema de captação são concentradores de

iniciativas culturais na área central, devido ao fato de que é nessa região que se

encontra a maior pujança econômica do Estado. Há que se considerar também que

tal fato vicia a atividade cultural, pois ela se torna refém do mercado, uma vez que os

incentivadores vão privilegiar projetos culturais que tenham identidade com os seus

respectivos nichos mercadológicos, com especial atenção ao perfil do seu público-

alvo.

O Estado provoca, com o atual sistema de captação, um desperdício de recursos

para a cultura, uma vez que quase metade dos recursos previstos para serem

utilizados em empreendimentos culturais não são aproveitados, ou seja, o Estado

“perdeu” 48,09 % dos recursos aprovados para a captação em projetos culturais que

não obtiveram sucesso em captar patrocinadores para seus empreendimentos

culturais. Isso mascara a aplicação de recursos para a área da cultura, porque os

totais previstos em orçamento não são plenamente ali utilizados. Com isso, o

desenvolvimento da atividade artística e cultural fica prejudicada, pois os projetos que

não são incentivados inibem o desenvolvimento da cadeia produtiva relacionada com
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esse segmento econômico, sem falar no desenvolvimento e na oxigenação das artes

e da cultura propriamente dita. Nesse mesmo período, verificou-se que: 31,63% dos

projetos não conseguiram patrocinadores para captação de recursos; o volume de

recursos não utilizados, mas aprovados, chega a quase R$230.000.000,00; existe

uma grande concentração de utilização dos recursos aprovados na região central do

Estado (75,08%). Tal realidade deriva do fato de que a maior concentração de

atividade econômica de Minas Gerais se encontra nessa região; as regiões do Alto

Paranaíba e Noroeste detêm os menores índices de utilização dos recursos efetivos

na lei de incentivo (menos de 1% em ambos os casos); a região Centro-Oeste

apresenta uma leve tendência de aumento de utilização do instrumento de fomento

(cerca de 7% de aumento a cada ano, em média); o menor número de projetos

apresentados pertence à região Noroeste de Minas (quatro no período avaliado); o

segmento da indústria de transformação é o setor responsável pela maioria dos

patrocínios obtidos no período de 1998 a 2008, tanto no tocante à quantidade de

projetos incentivados (51,12%), quanto aos valores aproveitados (54,59%).

Os números retratam que o atual sistema de financiamento de projetos culturais é

concentrador, tendencioso e inibe iniciativas que partem das regiões não centrais do

Estado. Tal sistema, portanto, não traduz uma política salutar de incentivo à cultura,

visto que o Estado de Minas Gerais, dada sua complexidade social e amplitude

territorial, necessita de ferramentas que possam patrocinar maior capilaridade no

aproveitamento dos projetos e das iniciativas artísticas e culturais, como forma de

valorização e real fomento desse importante segmento de atuação humana e de

cidadania em nosso Estado. Além disso, é oportuno dizer que eliminar o recurso da

renúncia fiscal é traduzir para a sociedade que o Estado não quer transferir, pelo

menos de forma viciada, o financiamento da cultura e da arte de nosso povo à

iniciativa privada.

A partir de nossa proposta, exposta em projeto de lei, sugerimos uma mudança na

política estadual de fomento à cultura, dando vigor ao formato do fundo de

financiamento para as artes e para a cultura, bem como propondo a revogação da Lei

nº 17.615, de 4/7/2008, sugerindo opções adequadas ao perfil de nossos artistas nos

dias atuais e, mais ainda, preparando Minas Gerais para o futuro dentro deste campo
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estratégico que é a arte e a cultura.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Cultura e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.695/2010, do Deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Emanuel Soares Carneiro por sua eleição e posse

no cargo de Presidente da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão

- Abert.

Nº 6.696/2010, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado ao

Diretor-Geral do DER-MG pedido de providências para a duplicação da ponte sobre o

Rio Araçuai, no Km 169 da MGT 451, próxima da cidade de Carbonita. (- Distribuídos

à Comissão de Transporte.)

Nº 6.697/2010, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Serviço Assistencial Salão do Encontro, de Betim, pelos 40

anos de sua fundação e por sua determinação na luta pela igualdade e promoção

social. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.698/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências para incluir vagas de

professores de filosofia, sociologia e ensino religioso no próximo concurso público a

ser realizado por esse órgão. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.699/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social, à Corregedoria da Secretaria de

Defesa Social e ao Chefe da Polícia Civil cópia das notas taquigráficas da 21ª

Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências com relação às

denúncias de cerceamento de defesa pela Delegada de Polícia Iara França Camargo,

apresentadas pelo Sr. Matheus de Mendonça Gonçalves Leite, advogado dos

Agentes Penitenciários.

Nº 6.700/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Juiz da Comarca de Serro cópia das notas taquigráficas da 21ª

Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências em relação à denúncia

apresentada segundo a qual agentes policiais do Município desfilaram com presos
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pela cidade na viatura policial, os quais foram exibidos na Praça da Matriz, antes de

ser conduzidos à autoridade policial.

Nº 6.701/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Secretaria do Patrimômio da União, vinculada ao Ministério do

Planejamento, cópias das notas taquigráficas de quatro reuniões extraordinárias, que

menciona, dessa Comissão e pedidos de providências para que se avalie a

possibilidade de utilização do Fundo Contingente para resolver a situação dos

moradores do Residencial San Martin, conhecido como Torres Gêmeas, localizado no

Bairro Santa Tereza, nesta Capital.

Nº 6.702/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Ministério das Cidades cópia das notas taquigráficas da 46ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para que esse

órgão assuma a negociação direta com a Prefeitura de Belo Horizonte a fim de

solucionar a situação dos moradores dos prédios abandonados do Residencial San

Martin, conhecidos como Torres Gêmeas, localizados no Bairro Santa Tereza, nesta

Capital.

Nº 6.703/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Chefe de Polícia Civil cópia das notas taquigráficas da 21ª Reunião

Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para o afastamento imediato, até

a apuração dos fatos, do Agente de Polícia Laudelino, denunciado por prática de

tortura de presos, da Agente de Polícia Neide Alves de Figueiredo e da Delegada de

Polícia Iara França Camargo, denunciadas por abuso de autoridade, e de outras

providências que menciona relativas à situação carcerária no Município do Serro.

Nº 6.704/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados a Secretaria de Defesa Social cópia das notas taquigráficas da 21ª

Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para o afastamento

imediato, até a apuração dos fatos, do Agente de Polícia Laudelino, denunciado por

prática de tortura de presos, da Agente de Polícia Neide Alves de Figueiredo e da

Delegada de Polícia Iara França Camargo, denunciadas por abuso de autoridade, e

de outras providências que menciona relativas à situação carcerária no Município do

Serro.
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Nº 6.705/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Subsecretaria de Assuntos Prisionais da Secretaria de Defesa Social

cópia das notas taquigráficas da 21ª Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de

providências com relação às denúncias apresentadas por Agentes Penitenciários de

violação de direitos humanos, assédio moral e abuso de autoridade na cadeia pública

do Município do Serro e de outras providências que menciona.

Nº 6.706/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Sra. Luciana Nobre de Moura, Corregedora da Secretaria de Defesa

Social, cópia das notas taquigráficas da 21ª Reunião Ordinária dessa Comissão e

pedido de providências para a apuração de todas as denúncias de violação de

direitos humanos e abuso de autoridade policial no Município do Serro e de outras

providências que menciona.

Nº 6.707/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Promotor de Justiça da Comarca de Serro, ao Coordenador do

CAO-DH do Ministério Público e à Ouvidoria de Polícia cópia das notas taquigráficas

da 21ª Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências com relação às

denúncias apresentadas por Agentes Penitenciários de abuso de autoridade e tortura

praticadas na cadeia pública do Município de Serro.

Nº 6.708/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Defensoria Pública do Estado cópia das notas taquigráficas da 46ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para que se avalie

a possibilidade de instauração de ação judicial contra o Estado e o Município em

favor dos moradores dos prédios do Residencial San Martin, a fim de reparar-lhes os

danos morais e patrimoniais decorrentes do incêndio em um dos prédios.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Direitos

Humanos (2).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Direitos

Humanos, de Saúde e de Educação.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Arantes.
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O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Sr. Presidente, nobres colegas,

telespectadores da TV Assembleia, nossos companheiros da tribuna, é com grande

alegria que volto a falar com os nossos amigos deste Plenário. Falar como Deputado

reeleito, graças aos 90% dos eleitores de minha região, aos 10% dos belo-

horizontinos e às pessoas da região de Lima Duarte e Caxambu, que acreditaram em

meu trabalho sério e em minha confiança em Deus. Trabalho ao lado de pessoas

boas que me ajudam a construir excelentes projetos.

Com trabalho, as coisas dão certo, tanto é assim, que deram. Tivemos dois

parceiros durante este mandato: nosso Governador Aécio Neves, que foi bastante

atuante e que deu grandes oportunidades às pessoas amantes do trabalho sério; e o

Governador eleito, Antonio Anastasia, é outra pessoa que, desde o primeiro momento

do governo Aécio Neves, esteve ao seu lado. Depois assumiu o cargo.

Também o Deputado Federal Carlos Melles, que trouxe recursos federais que

contribuíram para o desenvolvimento da região, assim como as parcerias que fizeram

com que a região crescesse.

Encontram-se aqui os meus amigos da cidade de Machado, dois Vereadores, o

Alemão e o Paulinho, testemunhas dos avanços da nossa região e do Estado. Nas

campanhas anteriores - os Srs. Deputados lembram-se bem disso -, era buraco em

cima de buraco. Se, na campanha normal, você tinha um compromisso, e era

necessário sair rápido de uma cidade para outra, e muitas vezes atrasado, era

comum ficar parado na estrada, com o pneu estourado ou a roda entortada. Graças

ao governo Aécio Neves e Antonio Anastasia, a esta Assembleia, com Secretários

sérios, funcionários e servidores, houve muita contribuição para o desenvolvimento

de nosso Estado. Pelo menos em relação a minha região, posso dizer que não vi nem

um buraco nas nossas estradas estaduais. Se tivemos alguns problemas, não muitos,

estes foram em estradas federais. Foi possível fazer campanha, Deputado João Leite,

20 horas por dia, debaixo de chuva, sem correr o risco que corríamos no passado.

Portanto foi a campanha mais tranquila, se analisarmos pela questão de segurança

nas rodovias de nosso Estado. Houve muitos avanços: mais de 150 escolas foram

reformadas, recuperadas, ampliadas, houve construção de espaços com quadra

coberta; mais de 50 postos de saúde; e mais de 500km de estradas recuperadas, só
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na nossa região. Quanto aos avanços da segurança, no perímetro urbano, podemos

dizer que eles foram grandes, mas, no meio rural, temos muito que fazer.

Então aproveito para agradecer a nossos 74.590 eleitores, que acreditaram na

nossa proposta; a minha família, que sempre esteve do meu lado; aos meus grandes

amigos, grandes parceiros; aos nossos amigos Deputados Estaduais, cujo trabalho

foi desenvolvido de forma coletiva, em parceria, nesta Casa.

Podemos dizer que os compromissos continuam e que ainda há muito que fazer.

Houve avanços na questão da segurança nos perímetros urbanos, as cidades estão

mais seguras, mas é preciso avançar mais e fiquei muito preocupado com o que vi

nos Distritos e nos povoados. Nos Distritos e nos povoados, Deputado João Leite,

nós, V. Exa., que faz parte da Comissão de Segurança Pública, que é muito atuante e

faz um belo trabalho, temos de ter uma ação emergente e imediata para dar

segurança às famílias, porque esses locais viraram hoje a casa de muita gente que

não tem respeito com a família. Principalmente na minha região, aparece muita gente

de fora, paulistas, que se espalha nos Distritos, fazendo com que as verdadeiras

famílias que ali residem percam a capacidade de ter liberdade. O local vira foco de

tráfego de droga, muita bebida alcóolica, prostituição, e as famílias estão acuadas.

Um exemplo claro é São Sebastião do Paraíso, um dos maiores exemplos negativos

de violência. Podemos comemorar - talvez seja recorde no Brasil -, pois, em 20

meses, não houve um assassinato ali, e era comum haver um por mês. Em média,

havia 12 a 15 assassinatos por ano, e a cidade ficou por 20 meses sem assassinato.

Mas, infelizmente, na semana passada ocorreu um caso com um pessoal de fora da

região, assassinado por alguém de fora também. Quanto a assaltos, a média era de

30 a 40 casos por mês, e hoje a média é de 3, 4. Se acontece um assalto, pega-se

quem o praticou, e antes isso não ocorria, não se fazia nada. Então houve avanços.

Na região, a 22km de São Sebastião do Paraíso, há um Distrito que se chama

Guardinha. A população daquele lugar não tem segurança, porque só há um policial,

que trabalha 8 horas e fica 24 horas de folga, quando há. Então, a moçada toma

conta do povoado. Normalmente, nos Distritos e povoados, a opção de lazer para as

famílias é muito pequena. Assim, o programa é beber cachaça no boteco, resultando

em problemas com drogas e prostituição. Preocupados com isso, estivemos com o
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Governador Antonio Anastasia, um pouco antes de sua eleição. Ele nos deu a alegria

de dizer que também está preocupado com a situação e criará algum programa de

proteção ao meio rural, aos Distritos e aos povoados.

Estive num lugar chamado Guaianases, em Capetinga. As famílias do lugar, a partir

de 18 horas, se recolhem aos seus lares, já não ficam nas ruas por medo de

bandidos que vêm de Ribeirão Preto, de Franca e lá se instalam. Eles fazem isso,

porque há facilidades, podem ir e voltar a qualquer hora, além de não haver

policiamento no local. Precisamos, pois, dar o exemplo que foi dado nas cidades, com

o avanço da segurança e a redução da criminalidade. Mas o crime migra. Quando há

um aperto em São Paulo, em Franca, em Ribeirão Preto, ele vai para São Sebastião

do Paraíso, para Passos, para Guaxupé. Quando há um aperto nesses locais, ele

migra para os povoados, os Distritos e as zonas rurais. Temos, agora, de dar

proteção também a essas localidades.

Estamos vendo também - o que para mim não é nenhuma novidade - o produtor

rural cada dia mais empobrecido. Deputado Adelmo, os pais na nossa região dizem

que serão a última geração rural, pois os filhos não ficarão no campo. Isso ocorre

porque não há geração de renda e emprego nessas localidades. A onda de

consumismo estimulada pelos meios de comunicação aumentou esses problemas. Se

nem o produtor rural, que tem uma certa renda e é estabilizado economicamente,

consegue ter renda para movimentar seus negócios normalmente, imaginem com

essa onda de consumismo. Trata-se de uma questão de falta de política nacional de

proteção ao produtor rural, de uma política econômica direcionada a esse segmento.

O emprego que se gera no campo é o mais barato. Apenas com R$5.000,00, gera-se

um emprego direto, que, por sua vez, gera uma média de dois ou três empregos

indiretos. Faz-se, então, emprego no campo de forma pouco onerosa. Na indústria

automobilística, por exemplo, gastam-se R$2.000.000,00 para gerar um emprego. A

vocação do Brasil, minha gente, está no campo. Basta olhar nossa balança comercial.

O que pesa na balança quando se analisam as exportações? É o setor agropecuário,

resultante do suor, do trabalho sofrido do produtor rural, ou a mineração, que é um

produto natural, fruto de pesquisa. Afora isso, percebemos que o Brasil não consegue

competir com os países desenvolvidos. Somos competentes mesmo nos setores
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agropecuário e minerário. Infelizmente, falta política que dê proteção a esse produtor

rural.

Hoje, o milho está em R$25,00, mas o produtor, na hora de vendê-lo, vende a

R$10,00, R$12,00, tendo gasto R$17,00 ou R$18,00. Um litro de leite, hoje, que

chegou a ser vendido a R$0,35 ou R$0,40, foi até R$0,80 ou R$0,90. Numa região

que tem uma cooperativa organizada como a nossa, que tem o Minas Leite, que

movimenta 1.700.000 litros, numa junção de 25 cooperativas, ainda conseguimos

vender o leite a R$0,70, mas ele está custando mais. Na região da Zona da Mata, no

próprio Sul de Minas, o leite está sendo vendido a R$0,60, R$0,45, R$0,55. Então, o

prejuízo é grande.

Estivemos com o Governador Antonio Anastasia em várias ocasiões, eu e o

Deputado Melles, nas reuniões com os produtores rurais. A última foi no Palácio das

Mangueiras, faltando uns 10 dias para as eleições, reunimos com essas cooperativas

para mostrar ao Governador as dificuldades do produtor rural e das cooperativas de

competir com as multinacionais. Expusemos a ele que, se não houver uma política de

proteção ao produtor, vinda do governo federal, nossas terras cairão nas mãos das

multinacionais, como já ocorreu muito em nossa região e principalmente no Norte

paulista, onde 80% das terras passaram para as mãos não de paulistas nem de

cariocas, mas de multinacionais, apenas em 10 anos.

Não compraram as terras para produzir soja, cana nem laranja. Na verdade,

produzem, diretamente, o suco; como já têm a laranja, verticalizam tudo. Plantam

cana de açúcar, mas, na realidade, estão produzindo álcool; plantam soja, mas estão

produzindo óleo. É dessa forma que ganham dinheiro, enquanto, por outro lado, o

coitado do produtor, grande, médio ou pequeno, não consegue ficar por já não haver

competitividade.

Se o governo federal tem tido essa dificuldade, ou seja, se não consegue dispor de

uma política forte de proteção ao produtor, porque o Estado não faz a sua? Afinal, o

Estado de Minas é maior que muitos países da Europa e da própria América. Por

exemplo, seria necessário um punhado de países sul-americanos para formarem um

Estado de Minas Gerais. Se falarmos em café, Minas Gerais produz mais que o 2º

país produtor de café do mundo, que é a Colômbia. Sozinha, Minas Gerais produz
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muito mais. Então, podemos ter uma política de proteção ao produtor, isto é, uma

política direcionada ao nosso produtor, pois somos quase um país e podemos fazer a

diferença.

Sentimos uma grande alegria quando o Governador assumiu o compromisso de

fazer um programa direcionado ao produtor rural, principalmente ao produtor de leite

e de café. O café gera, no Brasil, 8 milhões de empregos. Só no campo, são gerados

diretamente 2 milhões de empregos. Se Minas Gerais produz a metade, significa que,

só neste Estado, o café gera mais de 1 milhão de empregos.

No que se refere ao leite, só em nossa região de Alfenas, que compreende também

São Sebastião do Paraíso e Lavras, há 25 cooperativas que produzem

R$1.700.000.000,00. Isso fora o que não passa pela cooperativa. Esse valor

corresponde a 2% do leite brasileiro. Portanto, seria necessária uma política para

segurar esses produtores rurais no campo, e essa é a nossa expectativa. O meu

mandato será direcionado para esse setor, porque, se gerarmos empregos e

mantivermos o produtor no campo, produzindo café e leite, quem estiver na cidade e

no comércio também será beneficiado, pois venderá mais e, consequentemente, terá

mais renda. Afinal, o campo é que faz a cidade movimentar-se.

Tratarei de outro programa que envolve a questão universitária. Hoje vemos muitos

jovens - não só filhos de produtores rurais, mas também de famílias que vivem em

áreas urbanas -, que querem estudar, mas não têm dinheiro. Essas famílias não

possuem renda. Precisamos estar juntos ao nosso Governador para ampliarmos a

estadualização da Uemg, a fim de que ela chegue à nossa região: Passos, São

Sebastião do Paraíso e Guaxupé. Atendendo a essas cidades, atenderia a nossa

região. Precisamos de um governo federal comprometido com a ampliação das

universidades federais de nossa região, caso contrário Minas Gerais poderá ver seus

jovens se frustrarem, apesar de serem inteligentes e possuírem muita vontade de

estudar e conseguir um emprego melhor.

Nesta semana assistimos a uma reportagem no “Jornal Nacional” que revelava ser

Cingapura o país com mais milionários por metro quadrado. Apenas em 30 anos,

passou de país miserável a país milionário, porque acreditou e investiu na educação,

na profissionalização do cidadão, mas também adotou uma política de austeridade,
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seriedade e respeito. Graças a Deus também temos isso no governo Anastasia e

Aécio Neves e juntos poderemos fazer também mais um grande governo para o povo

de Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta* - Cumprimento meu caro Deputado José Henrique,

Presidente desta reunião. Cumprimento também os demais Deputados, as senhoras

e os senhores.

Tratarei aqui de um assunto importante, mas antes gostaria de fazer um desabafo.

Conversava com o Deputado Pinduca Ferreira, grande companheiro eleito

legitimamente para mais um mandato nesta Casa, com mais de 60 mil votos.

Ele me relatava a verdadeira via-crúcis, as dificuldades que está passando, em

decorrência das denúncias feitas e das sucessivas derrotas que vem sofrendo na

comarca local, no Tribunal Regional Eleitoral e no Tribunal Superior Eleitoral.

Certamente ele deverá recorrer ao Supremo Tribunal Federal.

É importante dizer isso, porque, nessas eleições, ficou claro que o País não tem

uma normatização da Justiça Eleitoral. O que vale hoje não vale amanhã. Os

tribunais tomam decisões, muitas delas contraditórias, que ferem direitos e trazem

desesperança para um Deputado como o Deputado Pinduca Ferreira, cujos votos

vêm de uma população pobre, por ele assistida há muito tempo. Nós, que somos

seus amigos e companheiros e que temos assistido ao seu trabalho nesta Casa,

qualificamos como uma aberração política o que vem ocorrendo com ele. Parece que

ele está dispondo de alguns bens para fazer uma defesa que naturalmente deveria vir

dos Juízes que cuidam dos processos eleitorais.

A situação é complicada. Basta dizer que hoje o título de eleitor vale e amanhã já

não vale. Baixa-se uma decisão dizendo que o eleitor, para votar, precisa do título e

de um documento; porém, nas vésperas da eleição, o título já não vale nada,

bastando o documento. Além disso, existe a questão da ficha limpa. Não sabemos se

é para ela ser aplicada neste ano ou no ano que vem ou nas próximas eleições.

Vimos, pela Rede Globo, a mídia, a imprensa, fazendo verdadeiros flagrantes de

propinas para os Ministros do Supremo Tribunal, o que causa uma desilusão no
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eleitor e no político desestimulando-os muitas vezes.

V. Exa., Deputado Pinduca Ferreira, é um homem que tem de andar de cabeça

erguida, pois não cometeu nenhum crime. Talvez o erro de V. Exa. - se é que

podemos chamá-lo assim - foi ter feito uma defesa sistemática das pessoas mais

pobres e humildes. V. Exa. tem usado o que recebe com o seu mandato para ajudar

as pessoas pobres e humildes. Por outro lado, vemos o governo federal subsidiando

os programas sociais que são praticamente os mesmos que V. Exa. ajuda, porém em

escala menor, na cidade de Betim e na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As

bolsas e as benesses que o governo federal distribui não são punidas de forma

alguma, e nós o aplaudimos por isso, porque é preciso incentivar essa ajuda. Há dois

pesos e duas medidas. O governo federal faz, e não é punido; V. Exa. fez, ajudando

muitas pessoas humildes, e agora corre o risco de não voltar para esta Casa, apesar

da fantástica votação de mais de 60 mil votos obtidos justamente dessas pessoas

humildes, sem precisar comprar esses votos. Acompanhei o trabalho de V. Exa. e sei

que não fez nada errado para cair nessa contradição.

Deputado Pinduca Ferreira, daqui a pouco lhe passarei a palavra, mas antes tenho

de dizer que o que está faltando neste país são pessoas corajosas para tomar

decisões no Congresso Nacional, a fim de que haja uma verdadeira reforma política

no País. Não podemos viver de uma legislação que vale hoje, mas não vale amanhã.

Aliás, gostaria de aproveitar a presença do Deputado Domingos Sávio, que vai para o

Congresso Nacional, e pedir a ele que fique atento a isso. O ex-Governador Aécio

também disse que uma das primeiras providências que irá tomar, a primeira bandeira

que irá empunhar, será a da reforma política, seguida da reforma tributária.

Queremos uma legislação que valha para as eleições de hoje, de daqui a quatro e a

oito anos. Não é possível continuarmos vivendo dessa forma.

Sobre o voto em trânsito, só no Norte de Minas perdemos mais de 200 mil votos de

pessoas que estão colhendo café no Sul de Minas e que não puderam ir votar. O voto

em trânsito só valeu para a Presidência da República.

Então precisamos de normatização da Justiça Eleitoral. Queremos também que se

implante imediatamente o voto distrital, para acabar com a pouca-vergonha da

compra de votos que ocorreu nestas eleições, quando pessoas desembarcaram no
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Norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha e no Vale do Mucuri com verdadeiras

malas pretas, comprando votos descarada e vergonhosamente. Mas a Justiça parece

não ver o que está havendo nas regiões mais pobres. Se houvesse o voto distrital,

com certeza absoluta, teríamos representação do Norte de Minas no Congresso

Nacional. Entretanto, o Norte de Minas não elegeu nenhum Deputado Federal.

Perdemos Deputados de qualidade, como Humberto Souto, grande homem público,

Jairo Ataíde, Ruy Muniz e vários outros Deputados Federais que, hoje, poderiam

estar representando essa região. Eles não aguentaram a pressão econômica, a

pouca-vergonha ocorrida no Norte de Minas e nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.

O voto distrital precisa fazer parte da reforma política.

A Justiça não deve punir V. Exa., Deputado Pinduca, que agiu corretamente, com

lisura, que é pobre e defende os pobres, mas sim os ricos, os poderosos, como vimos

por aí. A Justiça não alcança pessoas que têm o poder econômico e podem contratar

os melhores advogados. Está havendo essa aberração nestas eleições, e assim

continuará, se a Justiça não tomar uma posição firme e procurar fazer com que as

eleições no País sejam verdadeiramente limpas, feitas por homens corretos, probos e

honrados, como V. Exa.

O Deputado Pinduca Ferreira (em aparte)* - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, povo

das galerias, funcionários da Assembleia, Deputado Carlos Pimenta, obrigado pela

defesa. Em 2008, fizemos uma festa no dia das mulheres. Há um grupo do PT que

me vigia a cada passo dado em Betim. Se vou a um jantar, há uma equipe me

fotografando. No dia 2 de julho passado, houve uma caravana da igreja evangélica a

200 metros do meu gabinete. Havia um ônibus de Montes Claros parado na porta. V.

Exa. acredita que eles invadiram o almoço evangélico, pensando que o churrasco era

meu?

Fiz essa festa em 2008, não me lembro se no dia 12 de abril ou de maio, e tenho as

ambulâncias. Estão me acusando de abuso de poder. O que entendo por abuso de

poder é quando o Prefeito, por exemplo, que administra o dinheiro público, faz um

evento e fica provado que foi gasto dinheiro público nele. Mas nós, Deputados, vamos

à Caixa Econômica ou ao Banco do Brasil retirar o dinheiro, que é nosso salário. É

abuso de poder gastar o próprio salário? É proibido, Deputado Carlos Pimenta, V.
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Exa. dar a metade do seu salário ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva? O dinheiro é seu.

Isso ocorreu no início de 2008 e fiquei agora inelegível por três anos. Fiz uma

campanha justa, pobre, usei madeira “fit” e papel, enquanto o povo distribuía

santinhos nas ruas.

Agradeço à Rádio Itatiaia e ao jornal “Estado de Minas”. Não tenho medo da

imprensa, não tenho rabo preso. Minha vida é para trabalhar para o povo que me

elegeu. Fui perseguido durante dois anos pela Itatiaia e pelo “Estado de Minas”.

De coração, quero agradecer os 61.315 votos que recebi, Deputado Carlos

Pimenta. Algumas pessoas me diziam: “Pinduca, sei que o senhor não ficará, mas o

meu voto é seu”. Eu poderia ter tido mais de 100 mil votos, mas tive boa votação

porque as pessoas confiaram em mim. De coração, agradeço-lhes novamente, assim

como agradeço aos que não votaram. É justo eu perder o mandato, sendo que não

matei, não roubei, não coloquei dinheiro na cueca? Só porque sou bom de serviço?

Para servir meu povo, não me importa se for sábado, domingo ou feriado. Estou no ar

24 horas. Como acham que o político é eleito? O que esperam do candidato? Que

coloque dinheiro no bolso, fique na dele e volte em quatro anos? Não.

O governo federal vai todo dia à televisão dizer que mandou não sei quantos

milhões ao Nordeste mineiro para matar a fome do povo. Isso também é proibido. Por

que é proibido que eu gaste meu salário com o povo e contribua com ambulâncias?

Deputado Carlos Pimenta, uma pessoa que estava entrevada na cama pode fazer

terapia por seis meses e passar a sorrir. O governo não consegue fazer tudo, então, é

Deus no céu e a equipe do Pinduca na terra.

Não achei justo, foi um roubo. Fui processado, e com essa nova Lei da Ficha

Limpa, os ladrões ficam soltos, e os honestos são presos. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta* - Deputado Pinduca, quero dizer-lhe que temos de

confiar na Justiça, é claro. É necessário que V. Exa. tome providências, mas é

necessário também que haja normatização da lei eleitoral. Não sabemos o que

haverá amanhã em relação à Justiça Eleitoral. Se a Lei da Ficha Limpa vale ou não...

Os Ministros empataram e não têm a competência ou a coragem para desempatar.

Deve haver certa coerência para sabermos o que vale, quem pode ou não disputar as

eleições.
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Sr. Presidente, gostaria de dizer que recebi telefonema hoje de uma pessoa de

Montes Claros relatando que estava com o pai à porta de um hospital para fazer

cirurgia, mas não pôde ser internado porque não se faz cirurgia programada e eletiva

na cidade. Aliás, ontem, fez um ano que esse procedimento não ocorre lá devido à

greve dos anestesistas. Não entrarei no mérito da questão, mesmo porque não há

tempo para isso, mas é impossível imaginarmos uma cidade como Montes Claros -

que recebe pacientes de mais de 81 Municípios para serem socorridos, fazerem

cirurgia ou outro tratamento de saúde - ser proibida de fazer cirurgia eletiva.

Foi proposta uma audiência pública na Comissão de Saúde, a se realizar no final de

outubro ou no início de novembro, após o segundo turno. Faremos um debate e

verificaremos o que está havendo, porque existe um silêncio por parte do governo

federal, do Ministro da Saúde quanto à revisão da tabela do SUS. Por um lado,

vemos que os anestesistas também não podem continuar trabalhando e recebendo o

que estão recebendo. É uma vergonha! Não se faz revisão da tabela há 15 anos.

Mas, por outro lado, a população não pode pagar o preço que está pagando. O Norte

de Minas está parado, a saúde pública está um caos em Montes Claros. O governo

do Estado tem ajudado, mas isso ainda é insuficiente. A responsabilidade, Deputado

Eros, que está indo para o Congresso Nacional, é fazer a aplicação imediata da

Emenda nº 29, que trata do custeio da saúde pública. Não podemos aceitar essa

situação da forma como está.

Então, hipoteco a minha solidariedade aos mais de 30 mil pacientes que precisam

operar-se no Norte de Minas e em Montes Claros. Além disso, é nossa esperança

que o governo federal reveja imediatamente os valores pagos pelos trabalhos

executados pelo SUS no País e principalmente no Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas,

telespectadores da TV Assembleia, todos os que nos assistem nas galerias,

assessores e servidores do nosso Parlamento, é uma alegria muito grande e uma

renovada satisfação retornar a esta tribuna nesta tarde. Na semana passada,

agradecemos aos sul-mineiros a confiança, ou seja, os 90.538 votos para a nossa
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recondução ao Parlamento no quarto mandato. Gostaria de “pegar um ganho” na

palavra judiciosa do Deputado Carlos Pimenta, que alude à necessidade da reforma

política. Há no Plenário três parlamentares - Deputados Domingos Sávio, Dimas

Fabiano e Eros Biondini - que se preparam para representar Minas Gerais, no ano

que vem, na Câmara Federal. É inquestionável a necessidade da reforma política no

Brasil. Desde o primeiro momento em que assumimos, temos trabalhado muito

timidamente a reforma política na sua amplitude, na sua questão legítima, jurídica e

constitucional, pois essa discussão não é da Assembleia, mas do Congresso e do

Senado. Confesso a todos que ratifico a manifestação do Deputado Carlos Pimenta

quanto à questão do voto distrital porque, dos 90.538 votos que obtivemos, 86.500

são da minha região. Então, mais do que nunca, a nossa região me confere essa

prerrogativa do exercício. Deputado Domingos Sávio, precisamos sim... Delegaremos

a V. Exa., assim como aos Deputados Eros Biondini e Dimas Fabiano e a tantos que

participaram conosco de todos esses debates, o papel de porta-voz de Minas, em

razão do seu conhecimento, da sua capacidade notável de articular e da experiência

extraordinária construída não só neste Plenário, mas também como ex-Prefeito de

Divinópolis. Confiaremos e pediremos a V. Exas. que participem efetivamente e

retirem da gaveta a reforma política, que há tantos anos é decantada pelo Parlamento

federal. Sabemos que precisamos discutir prioritariamente o pacto federativo e

trabalhar a Emenda nº 29, daí a nossa mensagem para também unirmos forças no

Parlamento, ou seja, em todos os Parlamentos, junto aos nossos representantes - os

513 Deputados e os Senadores -, para buscarmos rapidamente, no ano que vem, a

discussão da reforma política, tão necessária, oportuna e imprescindível para todos

os que fazem política como fazemos.

Sr. Presidente, gostaria de manifestar a nossa satisfação e dizer que ontem tivemos

a apresentação de requerimento à Comissão de Assuntos Municipais em favor do

nosso Sul de Minas. Refiro-me à instalação da Polícia Federal visando à

descentralização de Varginha para Pouso Alegre. Há muito tempo esse preito vem

sendo discutido e trabalhado a várias mãos. Agora temos a obrigação de debruçar-

nos sobre esse compromisso em favor do nosso povo do Sul de Minas. Hoje a nossa

Polícia Federal, tão prestativa e operosa em Varginha, atende e atua em 150 cidades,
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no tocante à expedição de passaportes e à prestação de serviço a todos os que dela

necessitam. Refiro-me à instalação em Pouso Alegre, o que não temos mais de

discutir, por tratar-se de uma necessidade. Conclamo, mais uma vez desta tribuna,

todos a colaborarem. Já fizemos vários requerimentos e encaminhamentos ao

Ministério Público Federal e à Polícia Federal. Quero unir-me a toda a bancada que

assumirá esse mandato em prol da descentralização. Hoje este é o caminho.

Deputado Domingos Sávio, é totalmente inviável - em razão das grandes dificuldades

enfrentadas - uma cidade do porte de Varginha atender a todos, atender a um

conjunto de 150 cidades. Hoje, para se tirar passaporte, existem dificuldades

operacionais, enfrentadas até por funcionários. Há ainda os deslocamentos: as

pessoas precisam sair de Itapeva para Varginha. Nosso objetivo é a instalação

urgentíssima da Polícia Federal em Pouso Alegre para atender todas as pessoas que

precisam de seus serviços. Tenho acompanhado o trabalho dos operosos policiais,

enfim, de todos os servidores. A descentralização faz-se necessária para que

Varginha tenha seu polo, assim como Pouso Alegre, que atenderá grande demanda.

Já temos o pleito de 58 cidades. Com certeza, Pouso Alegre será sede. Nessa

cidade, a Polícia Federal já está instalada e a junta do trabalho também funciona

muito bem. Temos um braço em Santa Rita do Sapucaí. Brevemente teremos a

instalação do novo fórum, com mais de 15 varas. Há a Risp em nossa região militar.

Dentro de Pouso Alegre, temos a Polícia Civil. O que nos falta é a instalação da

Polícia Federal nessa cidade. Com certeza, V. Exa., Deputado Domingos Sávio, com

o passaporte brilhantemente carimbado, em razão da grande vitória que obteve,

assim como o Eros e o Dimas, poderá nos ajudar relativamente a esse pleito, em

Brasília. Concedo, com muita alegria, a palavra a V. Exa., Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Prezado amigo, ilustre Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, quero inicialmente parabenizá-lo, assim como ao povo do Sul de Minas

e de Minas Gerais. A brilhante vitória de V. Exa. vem fazer justiça a um dos mandatos

exemplares desta Casa, entre os vários que já acumulou, sempre por merecimento.

Fui testemunha nos dois últimos, como este que brevemente será concluído. V. Exa.

foi e é um exemplo a ser seguido, em virtude da sua seriedade, competência, ética e

dedicação. O povo do Sul de Minas, com sabedoria, derramou uma votação
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fantástica - quase 100 mil votos -, sobre V. Exa, que retorna a esta Casa como um

dos parlamentares mais bem votados, para minha alegria, pois é meu companheiro

de partido e de lutas. Quero também me congratular com V. Exa. pelas duas

referências feitas a questões fundamentais para nosso país. V. Exa. abordou a

necessidade de uma reforma política. De fato, os limites foram ultrapassados.

Devemos nos debruçar sobre a reforma política e fazer um pacto nacional pela

moralização da política, pelo resgate da credibilidade desse instrumento democrático

tão importante, que é o processo eleitoral, que é a organização partidária. Hoje tudo

que estamos vendo é por culpa e por omissão da classe política. Obviamente que,

não havendo legislação adequada, a justiça eleitoral legisla de forma atabalhoada,

com regras de última hora. Com isso, temos visto o País fazer uma permanente

crítica, ora elegendo, quase que na base do protesto, algumas figuras que

representam muito mais um sentimento de deboche à política, ora se ausentando das

urnas. Houve abstenção muito grande. V. Exa. traz também o tema da necessidade

da presença da Polícia Federal. O governo federal não pode se omitir diante da

gravidade dos crimes de tráfico de drogas, além desse aspecto burocrático do

passaporte. Penso que é hora de discutirmos a possibilidade de descentralizar a

emissão do passaporte. O governo federal é muito competente na implantação de

postos de arrecadação, e, com certeza, em Pouso Alegre há um órgão da Receita

Federal, como na maioria das grandes cidades. Se a emissão da carteira de

identidade já é delegada a Prefeituras e servidores municipais, por que não

discutirmos uma descentralização da emissão de passaporte? Esse ato se reveste

mais de burocracia. Com a informatização e os dados disponíveis sobre cada cidadão

em todas as repartições públicas, podemos pensar em algo mais ágil e rápido,

deixando a Polícia Federal cuidar do combate ao crime, o que está precisando ser

feito com mais eficácia. Parabéns e obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Obrigado. Com seu apoio, certamente teremos

êxito nessa importante missão. Já chegou a hora de termos uma sede da Polícia

Federal em Pouso Alegre, em todos os aspectos da sua condução, seriedade e

prestação de serviços. Desejo também manifestar nossa satisfação com o Sul de

Minas. Há dois anos, a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
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realizou uma importante audiência pública em Itajubá, a nosso requerimento.

Estávamos preocupados com a situação da Helibrás à época, pois havia muitos

boatos sobre o fechamento da fábrica de helicópteros em Itajubá, que passaria para

São José dos Campos. Essa situação nos preocupou e nos levou a uma reflexão

muito profunda. Embora não seja da nossa competência tratar disso, nós, Deputados,

temos de ir até onde as questões estão sendo levantadas. Àquela época, nosso

requerimento foi aprovado e debatemos esse assunto, principalmente a importância

da geração de empregos e o que a Helibrás representava para Itajubá e região, para

Minas e para o mundo. Aquela foi uma importante visita técnica, com participação da

Eurocopter. Os assuntos discutidos foram encaminhados ao Presidente Lula, ao

Ministério de Defesa Social e ao nosso Governador. A partir daquele momento, todas

as ações se iniciaram e os ventos sopraram a favor da Helibrás. Hoje, com contratos

assinados no ano passado, a Helibrás recebe investimentos altíssimos e está

construindo uma nova planta, e já tendo contratos de fornecimento para fabricação de

helicópteros, com contratação de funcionários. A referência maior da aeronáutica no

mundo é a nossa Helibrás. Tenho o prazer de estar sempre lá e saúdo o meu

caríssimo amigo Fernando Mauad, Diretor Vice-Presidente da Helibrás de Itajubá.

Brevemente, serão fabricados 50 helicópteros a cada três ou quatro meses. Estamos

gerando aeronaves, a Helibrás tem parceria com o Estado, com governo federal e

com outros países. Há muitos desafios e propostas para o Sul de Minas nas áreas da

saúde, da educação, da infraestrutura, do Proacesso, da telefonia etc. Temos o

compromisso, firmado pelo Governador Aécio Neves e pelo Prof. Anastasia, de

construir o aeroporto de Itajubá. Esse é o compromisso que firmamos com o Prefeito

Dr. Jorge, a quem homenageio por sua administração exemplar, com os Vereadores

e com a comunidade. Será um grande investimento do governo do Estado em Itajubá,

e certamente teremos novos investimentos a partir do ano que vem. Só para encerrar,

Sr. Presidente, destaco o projeto da telefonia celular rural, já anunciado pelo

Governador Anastasia. Sabemos que nos Distritos de todo o Estado, particularmente

os do meu Sul de Minas, há atualmente grande dificuldade na recepção do sinal de

celular na zona rural. Mas já tenho me manifestado sobre esse assunto e sei que no

ano que vem vamos realizar, a exemplo do que se fez no governo Aécio, um grande
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investimento na área da telefonia celular na zona rural, atendendo a demanda de todo

o Estado e, particularmente, da nossa região. Estejam certos de que, nos

preparativos para o encerramento do nosso trabalho neste ano, em nossa Comissão

de Justiça, estamos construindo grandes projetos para o desenvolvimento do nosso

Estado e da nossa região. Mais uma vez, ao nosso Sul de Minas e a todo o Estado,

muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Boa-tarde, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, todos os que nos acompanham das galerias deste Plenário, servidores da

Casa e assessoria presente. Aproveito para dar um abraço na Dra. Roseli, que me

assessorou de maneira exemplar nestes quatro anos, e, na sua pessoa, agradeço a

todos os assessores, tanto os do meu gabinete quanto os das comissões, e os

servidores desta Casa, entre os quais os da Escola do Legislativo e da TV

Assembleia, que nos possibilita chegar a centenas de Municípios de Minas Gerais.

Pelo fato de percorrer este nosso lindo Estado, tendo o privilégio, a honra e a alegria

de ter sido votado em 841 cidades mineiras, sou testemunha da importância da TV

Assembleia. Gosto sempre de frisar em meus pronunciamentos que a TV Assembleia

tem hoje o papel fundamental de aproximar os Deputados da sociedade que os

elegeu e os colocou aqui, delegando-lhes o poder para representá-la.

Falando em gratidão aos 841 Municípios que me honraram com seu voto de

confiança, agradeço também ao Dr. Josué dos Santos Ferreira, fundador e

Presidente Nacional do Instituto de Estudos Legislativos Brasileiro - Idelb -, pela carta

gentil e generosa em que nos parabeniza pela eleição para Deputado Federal. Essa

felicitação tem um significado muito especial para mim, pois em 2008 recebi das

mãos do Dr. Josué o Prêmio do Mérito Legislativo - a estatueta da águia -, por um dos

projetos que aqui apresentei e que se converteu em lei, após sancionado pelo

Governador Aécio Neves. Esse projeto foi premiado no Senado Federal pelo Idelb.

Agradeço ao Dr. Josué dos Santos Ferreira e a todos que enviaram “e-mails” e

mensagens, telefonemas, recados e cartas e expresso minha satisfação com esse

novo passo, essa nova missão, esse novo desafio que temos pela frente de erguer na
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Câmara Federal as mesmas bandeiras que erguemos na Assembleia de Minas. Esse

é o nosso compromisso. Jamais abriremos mão dos nossos princípios e valores.

Sempre estaremos gritando por aqueles que são mais excluídos, estão em situação

de risco social, são mais marginalizados e estão acometidos por qualquer tipo de

opressão, sobretudo o do vício das drogas. Principalmente, estaremos gritando pelos

que não podem fazê-lo: aqueles que estão no ventre de suas mães. Esse grito

silencioso se transforma em nosso grito aqui na Assembleia e na Câmara Federal. Os

que deveriam estar no lugar mais protegido do mundo, o ventre materno, hoje tremem

de medo pelo que lhes pode acontecer pela frente. Quero levantar também essa

bandeira em defesa da vida participando da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e

contra o Aborto na Câmara Federal. Quero estar lá gritando pelos que não podem

gritar, lutando pelos que não podem lutar. Agradeço a cada família que acreditou em

nosso projeto.

Sr. Presidente, hoje quero prestar duas homenagens e estendê-las a duas

importantes regiões do Estado: a Noroeste e a Norte. A primeira homenagem destina-

se a uma cidade que hoje completa 212 anos, e inicio citando parte de seu hino: “As

igrejas na fé levantadas, sob um céu de suaves belezas, são as tuas verdades

sagradas, testemunhas da tua grandeza”. Essa estrofe é parte do Hino de Paracatu,

no Noroeste mineiro, que exatamente hoje completa 212 anos.

Na sexta-feira passada, fiz questão de estar nessa cidade para levar meu abraço

àquele povo tão preciso, que fez de mim o Deputado com o maior número de votos

da base do Governador Anastasia. Tenho a honra, Deputados André Quintão e

Alencar da Silveira Jr., de ter sido o Deputado da base do Governador mais votado

naquela cidade. Conversava com meu amigo Gláuber César, há pouco, ao telefone, e

ele me sugeriu citar uma estrofe do Hino de Paracatu, pois a população me quer

muito bem, o que ficou provado nas urnas e o que é muito mais visível na convivência

e na acolhida que sempre tenho lá. Estive com D. Leonardo, em sua casa, onde

pudemos conversar por um longo tempo sobre os 212 anos dessa cidade histórica,

que viveu o Ciclo do Ouro. Além disso, há a agricultura e a pecuária. Atualmente,

Paracatu atrai indústrias e comércio. O desenvolvimento está cada vez mais presente

lá e, consequentemente, na região Noroeste. Discutimos também todas as nossas
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possibilidades de atuação em prol do Município, de Unaí e de toda essa região de

Minas Gerais. Envio, então, meu abraço a D. Leonardo, ao Prefeito de Paracatu e,

sobretudo, à sua população, tão querida. Você que nos assiste pela TV Assembleia,

transmita a seus familiares, amigos e vizinhos da comunidade o abraço da Casa

Legislativa pelos 212 anos, com nossos votos de prosperidade, paz, fraternidade,

justiça social e desenvolvimento para uma cidade que passei a amar e em que

sempre quero estar presente. Ainda este ano voltarei, D. Leonardo, para um encontro

em Paracatu e também em João Pinheiro, onde estive na sexta-feira.

Sr. Presidente, gostaria de prestar uma segunda homenagem desta tribuna, porém

antes mostrarei apenas um detalhe de Paracatu: neste tempo presente, tivemos

oportunidade de atuar junto às entidades sociais que existem na cidade, como a

fazendinha de recuperação de dependentes químicos e o asilo vicentino e a Apac.

Sobre esta última, está tramitando na Casa a lei de utilidade pública da Apac de

Paracatu, para que ela possa receber verbas a partir de emendas parlamentares e,

assim ser ampliada, já que os trabalhos realizados pelas Apacs, não só a de

Paracatu, mas as de todas as cidades de Minas Gerais, é um trabalho exemplar e

maravilhoso. Assim, tivemos essas atuações em prol de Paracatu e a felicidade de

intervir para que a Igreja do Rosário, depois de anos, obtivesse a sua restauração.

É grande a alegria que brota de meu coração pela comemoração, no dia de hoje,

dos 212 anos da cidade de Paracatu. Temos aqui a presença de meu querido colega

e companheiro, Deputado Delvito Alves, da região, com quem me solidarizo, ao

desejar que muitas outras ações sejam realizadas em prol dessa cidade e da região.

A segunda homenagem, Sr. Presidente, é pela celebração dos 10 anos da Diocese

de Janaúba. No sábado tive a alegria de estar nessa cidade, ao lado de D. José

Ronaldo, segundo Bispo da recente Diocese de Janaúba. O primeiro foi o saudoso e

inesquecível D. José Mauro. Além do Bispo, D. José Ronaldo, que nos recebeu na

festa de comemoração dos 10 anos da diocese, houve pela primeira vez na região a

presença do núncio apostólico, D. Lorenzo, representante do Papa no Brasil. Com a

ajuda do governo de Minas, ele esteve presente oficialmente na comemoração dos 10

anos da Diocese de Janaúba.

Gorutubanos, recebam o nosso abraço, assim como os moradores das outras
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localidades que compõem a Diocese de Janaúba. Percorremos toda a região e temos

um carinho todo especial por essa diocese tão nova e tão atuante. O coordenador da

pastoral, Valdeci, grande irmão e amigo, também acolheu todos os que participaram

dessa festa. Os integrantes do Mundo Novo, da Canção Nova, e eu tivemos nossa

participação em uma noite de louvor e de ação de graças. D. Lorenzo, grande amigo,

querido núncio apostólico, que reside em Brasília, mas que fez questão de estar com

D. José Ronaldo naquele momento tão especial, teceu elogios à diocese, àquele

povo guerreiro e merecedor desses elogios.

Houve a inauguração do busto de D. José Mauro, maravilhoso, que foi colocado

bem à frente da igreja, assim como a instalação da cruz onde será a Catedral de

Janaúba. A cidade de Janaúba está de parabéns pelos 10 anos de fundação, pela

homenagem que fizeram a D. José Mauro, inesquecível Bispo, por tudo que

representou. Atualmente, ele vive na pessoa de cada um da região, da Diocese de

Janaúba. É impressionante o carinho, a recordação e o exemplo deixado por D. José

Mauro à devoção daquele povo; é impressionante como a passagem de D. José

Mauro pela diocese deixou um rastro de luz, de amor, de solidariedade e de

esperança para aquele povo. Hoje, D. José Ronaldo dá sequência ao trabalho dessa

importante diocese.

Essa comemoração também traz o nosso olhar para a região Norte de Minas

Gerais. Na minha presença, como Deputado Estadual e agora como Deputado

Federal eleito, os Bispos estão sempre repetindo: “Olhem mais para o Norte de

Minas”. Tenho a alegria de ter sido um dos Deputados mais votados no Norte do

Estado, sobretudo da base do Governador Anastasia, e assumo o compromisso de

ser, se Deus quiser, um dos mais atuantes.

Concedo, com muito carinho, aparte ao Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Deputado Eros Biondini, eu não

poderia deixar de parabenizar V. Exa., seus eleitores, enfim, o povo mineiro, por ter

votado e levado a Brasília, para os próximos quatro anos, um Deputado como V.

Exa., que tem seriedade, com quem tive oportunidade de trabalhar na Comissão de

Turismo. Então quero parabenizá-lo e, acima de tudo, ressaltar a mensagem que V.

Exa. transmite não só na sua vida pública, mas também nas suas canções, para toda
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a população. V. Exa. é uma pessoa que tem brilho, é capaz, ganhou o dom de Deus

de servir, de fazer. Se Deus quiser, V. Exa. terá muito sucesso em Brasília. Esses

são os meus votos, de coração. Sinto-me honrado de ter sido seu colega nesta

legislatura. Que Deus o proteja no seu caminho em Brasília! Muito sucesso é o que V.

Exa. merece, por ser uma pessoa que tem luz, que brilha. Parabéns!

O Deputado Eros Biondini - Muito obrigado, Deputado Alencar da Silveira Jr. Há

recíproca nesse reconhecimento, pois o considero um exemplo em nossa Casa

Legislativa. Agradeço a sinceridade de suas palavras.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, parabéns a Paracatu, à Diocese de

Janaúba, a todo o povo de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Deputados

e Deputadas, telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia, venho aqui hoje

para tratar de importante assunto. Mal saímos de uma eleição estadual, e ainda está

em curso o segundo turno da eleição presidencial, já venho alertar, convocar e

convidar todas as forças vivas da sociedade de Minas Gerais, porque a Assembleia

não para; e não será por causa do processo eleitoral que deixaremos de cumprir com

nossas responsabilidades. Já agora, no início de novembro, a Assembleia iniciará o

processo de discussão do conjunto das leis orçamentárias, em especial o Plano

Plurianual 2008-2011 e a sua revisão. Portanto se trata de um ano estratégico, pois

coincide com o primeiro ano do próximo governo, reeleito. Então nesta Casa, em

novembro, teremos a oportunidade, por meio da Comissão de Participação Popular,

que presido, e da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, de debater

as ações e 57 projetos estruturadores do Estado. Então, é momento de efetivarmos

muito daquilo que foi debatido no processo eleitoral. No Brasil, promessas durante a

eleição são muito comuns, quer do Executivo, quer do Legislativo. O pleito nem

sequer termina e aqueles candidatos, muitos eleitos, nem se lembram dos acertos,

dos debates, dos compromissos firmados com o eleitor.

Venho hoje a esta tribuna para convidar todos os segmentos organizados,

conselheiros de políticas públicas, ONGs de todo o Estado de Minas Gerais a
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acompanhar, no mês de novembro, as audiências públicas de revisão do Plano

Plurianual. É no Orçamento que teremos a oportunidade de traduzir e efetivar os

compromissos assumidos durante as nossas campanhas eleitorais.

Minas tem muitos desafios. Nesse processo eleitoral, o planejamento regional e o

enfrentamento das desigualdades regionais foram muito discutidos. É importante ter

esse olhar para o Orçamento do próximo ano. Relevante também é a efetivação do

piso nacional do magistério e a valorização dos professores do Estado de Minas

Gerais. Na saúde, é fundamental que o governo do Estado invista os 12% previstos

na Constituição, cumprindo a lei. No Estado, precisamos descentralizar o atendimento

na saúde em procedimentos de média e alta complexidades. Chega de doente para

cá e doente para lá, ambulância trombando com outra em nossas estradas.

Precisamos, em cada região de Minas, dos hospitais regionais, das UPAs, das

policlínicas, de uma maior resolubilidade no atendimento ao cidadão.

No âmbito da assistência social, precisamos fortalecer os Creas, a proteção social

especial, principalmente, para enfrentar, com mais determinação, o trabalho infantil, a

violência doméstica, a violência e a exploração sexual contra crianças e adolescentes

em nosso Estado. É hora, também, de termos uma ação mais efetiva para a

revitalização das nossas bacias hidrográficas, não só a do Rio São Francisco, que

está em voga pela importância da transposição, mas também as Bacias do Rio Doce,

do São Mateus, do Jequitinhonha, do Rio Grande, do nosso querido Sudoeste

mineiro, e tantas outras.

É importante, também, nessa revisão, a Assembleia Legislativa - juntamente com o

governo do Estado, com as associações dos Municípios, com os sindicatos e também

com representantes patronais e de trabalhadores - criar as condições de debate, no

ano que vem, em todas as regiões de Minas Gerais, já no processo de elaboração do

Plano Plurianual 2012-2015. Deixo aqui esse desafio e essa convocação, que parece

constar no programa de governo do atual Governador reeleito Antonio Anastasia. Que

possamos, já no primeiro semestre, não apenas no âmbito do chamado Conselho de

Desenvolvimento Econômico e Social - CDES -, que é um conselho de personalidade,

discutir no Jequitinhonha, no Mucuri, no Norte, no Noroeste, no Sul, na Zona da Mata,

no Vale do Aço, no Rio Doce, na região Central, no Sudoeste, no Centro-Oeste
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mineiro as prioridades de desenvolvimento regional do Estado de Minas Gerais.

Portanto acho que a próxima revisão do Plano Plurianual acena, de maneira

estratégica, para o novo governo, porque o último ano desse plano é o primeiro ano

do governo eleito. Então, não é um Orçamento que pode passar despercebido pelas

Deputadas e pelos Deputados, bem como pela sociedade. Já estamos concluindo o

formato dessa revisão. Faremos de três a quatro audiências públicas no interior do

Estado e uma grande audiência em três dias na Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais.

Na semana que vem, teremos uma capacitação para os que também quiserem

participar de maneira mais efetiva desse processo de revisão.

Portanto, faço aqui um apelo aos Deputados, às Deputadas e, principalmente, à

sociedade para que ocupemos esta Assembleia Legislativa no mês de novembro.

Que façamos o debate público e que cobremos as propostas debatidas e assumidas

nos palanques desta eleição para que Minas Gerais, já no ano que vem, tenha

avanços sociais. Estamos na Assembleia para contribuir para os avanços sociais em

Minas Gerais, os quais podem ser muitos mais ainda, principalmente na linha do

desenvolvimento regional, com justiça social e mais democracia em Minas. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 6.699 a 6.708/2010,

da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do

Regimento Interno.
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Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Direitos Humanos - aprovação, na 23ª Reunião

Ordinária, em 20/10/2010, dos Projetos de Lei nºs 4.711/2010, da Deputada Cecília

Ferramenta, e 4.745/2010, do Deputado Luiz Humberto Carneiro; de Saúde -

aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 20/10/2010, do Requerimento nº

6.662/2010, do Deputado Wander Borges; e de Educação - aprovação, na 21ª

Reunião Ordinária, em 20/10/2010, dos Projetos de Lei nºs 4.379/2010, do Deputado

Mauri Torres, 4.486/2010, do Governador do Estado, 4.603/2010, do Deputado

Wander Borges, 4.623/2010, do Deputado Doutor Viana, 4.675/2010, do Deputado

João Leite, e 4.694/2010, dos Deputados Domingos Sávio e Inácio Franco, e do

Requerimento nº 6.649/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-

se.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita

sejam encaminhados às Comissões de Direitos Humanos e de Prerrogativas da OAB-

MG cópia das notas taquigráficas da 21ª Reunião Ordinária dessa comissão,

realizada em 6/10/2010, e pedido de providências com relação às denúncias de

cerceamento de defesa pela Delegada de Polícia Iara França Camargo apresentadas

pelo advogado dos agentes penitenciários, Matheus de Mendonça Gonçalves Leite.

Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja encaminhada

ao Serviço de Assistência Judiciária - SAJ - da PUC Minas do Município do Serro

cópia das notas taquigráficas da 21ª Reunião Ordinária dessa comissão, realizada em

6/10/2010, e seja solicitada cópia de todas as denúncias nas quais estejam

envolvidos policiais e a cadeia pública desse Município. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz em que solicita a palavra

pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao
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Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Caro Presidente, José Henrique, é com muita alegria

que estamos nesta tribuna para pedir a atenção de todos os Prefeitos, Vereadores,

lideranças comunitárias e, sobretudo, de todas as pessoas interessadas no processo

de desenvolvimento das regiões mais carentes de Minas para a matéria de página

inteira publicada hoje no jornal “O Tempo”, com o seguinte título: “Ferrovia será

construída no Norte de Minas a partir de 2012. Governo irá contratar estudo de

viabilidade da obra, que tem orçamento estimado em R$1.000.000.000,00”.

Sr. Presidente, a minha alegria com esta notícia é que ela vem confirmar uma luta

que desenvolvo há mais de 20 anos para que os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha

possam ter uma ferrovia e para que este modal se ligue ao entroncamento

rodoferroviário existente em Governador Valadares e, finalmente, possibilite àquela

região deixar de ser um peso para o governo de Minas e até para o governo federal

no que tange a sua indigência econômico-financeira.

Caro Sr. Presidente, sei que V. Exa., hoje de manhã, ao passar pela banca e ver

essa notícia, exultou e até comemorou, em minha homenagem, essa grande vitória.

Já no almoço de hoje, encontrei-me com os Deputados recém-eleitos para esta Casa

Hélio Gomes e Neilando Pimenta, que deverão tomar posse no dia 1º de fevereiro,

para conversar sobre esse assunto, a fim de, junto a V. Exa., engrossar as fileiras dos

que entendem que, sem estrutura logística, os Vales do Mucuri, do Jequitinhonha e

do Rio Doce não terão como explorar suas riquezas.

É preciso ressaltar que os jazimentos minerais existentes na região do Rio Doce,

especialmente em Guanhães, Malacacheta, Água Boa, Capelinha, Jenipapo de

Minas, Chapada do Norte, e sobretudo esse gigantesco jazimento de minério de ferro

na região de Grão-Mogol, estavam a nos preocupar pela falta de preocupação dos

governos do Estado e federal em relação à necessidade de uma estrada de ferro.

Parecia que eu era, nesta Casa, um dom quixote a esgrimir com moinhos de vento,

quando falava em ferrovia naquela região. Foram quatro anos de luta nesta Casa,

mais 16 anos como Prefeito de Teófilo Otôni e como Deputado Federal, repetindo a

mesma catilinária de que a única forma de erradicar a miséria dos Vales do Mucuri,
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do Jequitinhonha e do Rio Doce seria por meio da logística de uma estrada de ferro.

Também reafirmei, por várias vezes, a perspectiva de estudar a possibilidade de se

criarem mais três barragens no Rio Jequitinhonha por meio de eclusas que seriam

feitas na Barragem de Irapé e na barragem próxima a Salto da Divisa, na Bahia.

Essas cinco barragens tornariam o Rio Jequitinhonha navegável, completando o

trabalho logístico para buscar as riquezas minerais existentes na região.

Às vezes, Sr. Presidente, sentia que alguns companheiros me olhavam de forma

estranha, quando afirmava, no mapeamento geológico que fiz na época em que era

Secretário de Estado Adjunto de Recursos Minerais do Estado, que aquela região

estava assentada sobre a maior província pegmatítica das Américas e que as

riquezas existentes no Nordeste, até o Norte e o Noroeste de Minas, do meu querido

companheiro Almir Paraca, que esses jazimentos minerais seriam a redenção não

apenas de nossa região, mas também do Estado de Minas Gerais e do próprio Brasil.

É uma nova fronteira mineral que nos coloca à frente do Afeganistão e de vários

países da Ásia e da Europa, que hoje estão prospectando as suas jazidas com a

cobiça internacional. Agora, Minas desperta para um tempo novo e diferenciado,

quando determina a contratação de uma empresa internacional para fazer o projeto

da ferrovia que irá cortar a nossa região, os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha, para

atingir o Norte de Minas e o Noroeste do Estado.

Caro Presidente, por várias vezes dissemos aqui sobre o potencial inexplorado que

temos, uma imensa riqueza em nosso subsolo, contrastando com uma igualmente

imensa e endêmica pobreza e com o sofrimento de nosso povo sob o solo fértil e

maravilhoso dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha.

Nasci em Medina, no Jequitinhonha, e quero congratular-me com os Prefeitos da

minha região por termos conquistado atenção especial do governo na elaboração de

uma parceria público-privada para a exploração das jazidas minerais, mas, sobretudo,

desse modal ferroviário.

Ontem, antes da publicação dessa matéria no jornal “O Tempo”, eu lia uma matéria

do jornal “Mercado Comum”, na página do “Radar Econômico”, onde o Consórcio

Novo Horizonte estimava investimentos de R$3.600.000.000,00 na mina de ferro da

região de Grão-Mogol. Li na matéria a determinação das empresas coligadas, que
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formaram esse consórcio, de investir R$900.000.000,00 na área da logística. Hoje

vem a informação de que o Estado bancará parte da logística em uma parceria

público-privada, com investimentos da ordem de R$1.000.000.000,00 em 500km de

uma estrada de ferro para a nossa região.

Caro Presidente, Deputado José Henrique, cumpre a nós agora, a V. Exa., que

sempre foi votado naquela região, naquele conflito existente entre Rio Doce, São

Mateus e Mucuri, trabalhar muito. Primeiro para redefinir as macrorregiões do Estado,

porque não se pode admitir uma manchete desse porte. Essa jazida mineral está no

Nordeste de Minas, no Vale do Jequitinhonha, e não no Norte. É preciso um estudo,

uma redistribuição, porque toda aquela seca, aquela miséria do Norte de Minas se

expandiu para os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e atinge, de forma violenta, o

Vale do Rio Doce, que hoje é tão pobre quanto o Jequitinhonha e o Mucuri. Se

verificarmos o mapa de Minas Gerais, o Nordeste de Minas inteiro está sendo

assolado não só pela seca, mas pelo tradicional esquecimento do governo em

relação ao aproveitamento de suas riquezas.

Não houve atenção em relação ao grande projeto das pequenas barragens que

montamos no passado. Hoje a Ruralminas começa a refazê-lo. Votamos uma lei, de

autoria de Roberto Carvalho, nosso grande companheiro, a qual se chama Bolsa

Verde, mas até agora o IEF não começou a implantá-la. Essa lei seria para refazer

nossas nascentes, nossas matas ciliares, reconstituir nossos córregos e riachos, mas

ainda temos aquela visão fantasmagórica de passar pelo Jequitinhonha por pontes e

mais pontes sobre rios que já não existem, que já secaram ou que só existem na

época das chuvas, dois ou três meses ao ano.

Sr. Presidente, regozijo-me com as lideranças dos Vales do Mucuri e do

Jequitinhonha e parte do Vale do Rio Doce, que serão altamente beneficiados por

essa nova ferrovia definida e determinada pelo governo do Estado em uma parceria

público-privada.

A notícia que demos e que muita gente pensou que não seria verdadeira é que, a

partir de abril do próximo ano, começam os trabalhos para a mineração naquela

região. Sabíamos que a ferrovia viria e queríamos que viesse há mais tempo, mas

agora temos a certeza de que, em 2012, as obras da ferrovia começam. É claro que
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sabemos da necessidade de seis meses a um ano para a execução do projeto de seu

traçado. E aqui cabe, Sr. Presidente, homem do Vale do Rio Doce, um chamamento

para uma luta conjunta, porque temos de interligar a estrada de ferro Vitória-Minas

com a futura estrada de ferro Bahia-Minas, que sairá da Bahia, subirá pelo Mucuri,

atravessará a Serra dos Aimorés, Nanuque, Carlos Chagas, Teófilo Otôni, Ladainha,

passará por Novo Cruzeiro e chegará a Araçuaí. Há necessidade da interligação

dessas duas ferrovias por dois aspectos importantes.

O primeiro deles diz respeito à estrada de ferro Vitória-Minas, que está com grande

capacidade ociosa. Por outro lado, os portos do Espírito Santo, especialmente o de

Tubarão, não comportam maior número de carga, e não há como ampliá-lo. É por

isso, Sr. Presidente, que há necessidade de entendimento dos políticos para

convencer os técnicos da importância dessa interligação da estrada de ferro Vitória-

Minas com a futura estrada de ferro Bahia-Minas, juntando toda a região pobre de

Minas Gerais num grande projeto econômico, aproveitando a Zona de

Processamento de Exportação localizada em Teófilo Otôni. Esse seria um ponto para

preparar todos os produtos minerários ou de outra natureza - como o café, o suco ou

tudo o que pudermos produzir - para a exportação. Discutimos essa questão da

necessidade de união das nossas regiões porque a miséria do Norte de Minas que se

expandiu para todo o Jequitinhonha, que abraçou e abrangeu o Mucuri, também

assola o Vale do Rio Doce.

Há necessidade de investimentos públicos na área ambiental, na preservação de

córregos e rios e também nos grandes barramentos do Jequitinhonha e Mucuri.

Estamos hoje retomando as obras da barragem de Carlos Chagas, já fizemos uma

barragem lá em baixo, em Serra dos Aimorés, na divisa com Nanuque, e outra

barragem está sendo construída no limite dos Municípios de Carlos Chagas, Pavão e

Teófilo Otôni. Portanto, há necessidade de grandes e pequenos barramentos para

regularizar a questão hídrica da região.

Vejo com preocupação que temos de deslocar os recursos do Prohidro no

orçamento deste ano para o próximo ano, de forma que andemos “pari passu” com as

providências. Vamos iniciar o processo de mineração, mas temos de iniciar também o

processo de recuperação dos mananciais, de proteção do meio ambiente, de
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crescimento econômico e sustentável.

Meu caro Presidente, esse é um momento histórico, e quis registrá-lo dessa forma.

É para a minha felicidade que V. Exa. ocupa a Presidência neste momento, porque é

um homem sensível e, em todos os instantes, deu-nos apoio e suporte para

mantermos essa luta e trazer uma ferrovia aos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha.

Assim, teremos a interligação dessas duas regiões.

Peço vênia a V. Exa., pois o companheiro Almir Paraca, que me sucederá, ainda

não está no Plenário. Peço-lhe que me conceda mais 2 minutos, considerando a

importância do assunto, para que possa concluir. Esse momento precisa e deve ser

registrado para que todos nós que ocupamos cargos públicos, como V. Exa., que tem

tantos mandatos, possamos convocar os colegas novos que estão chegando, com o

suporte dos que aqui estão, a fim de efetivamente apoiarmos o governo nessa

determinação de construção da ferrovia dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha.

Finalizo, Sr. Presidente, pedindo vênia a V. Exa. para sugerir a todos os Prefeitos,

Vereadores e lideranças comunitárias dos Vales do Mucuri, do Jequitinhonha e do

Rio Doce que comprem ou tirem uma cópia xerox da página do jornal “O Tempo”, - se

precisarem, podem pedi-la em meu gabinete que a enviarei -, cuja matéria mostra a

determinação do governo de Minas Gerais em construir uma nova ferrovia no Estado

para atender às regiões mais pobres, mais desassistidas e mais deprimidas - e nelas,

lamentavelmente, inclui-se a nossa.

Deputado Almir Paraca, obrigado por me permitir antecipar ao seu pronunciamento.

Sei que V. Exa. sonha também com essa estrada de ferro, que sairá de um porto do

Sul da Bahia e do Norte do Espírito Santo, subirá pelo Mucuri, chegará ao

Jequitinhonha, atingirá Montes Claros, chegando a Unaí e a Brasília. Esse é o

caminho natural de uma ferrovia de penetração no território brasileiro para resolver o

problema das regiões mais pobres, carentes e deprimidas do nosso Estado. Se

houver essa ferrovia, companheiro Almir Paraca, estaremos cumprindo com a nossa

obrigação de dar às futuras gerações certeza de futuro, por meio de muito trabalho,

riqueza e desenvolvimento sustentável.

Por isso, Sr. Presidente, estou eufórico neste meu pronunciamento. Agradeço a V.

Exa. e ao Deputado Almir Paraca a cessão do espaço para que eu pudesse
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desabafar essa minha alegria e esse meu contentamento. Agradeço aos senhores,

caros companheiros e colegas de trabalho na Assembleia de Minas, a oportunidade

que me deram, ao longo desses quatro anos, de encetar essa luta. Ao final deste ano,

temos certeza de que valeu a pena. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca em que

solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, público

presente nas galerias, imprensa e telespectadores da TV Assembleia, somos

testemunhas do esforço e do trabalho persistente e dedicado do nobre Deputado

Getúlio Neiva. Queremos cumprimentá-lo e compartilhar com ele esse sentimento e

espírito de conquista, vitória e dever cumprido. Além disso, registrar o nosso

contentamento, pois percebemos que essa pauta do desenvolvimento regional, pouco

a pouco, vai afirmando-se e passa a ser efetivamente considerada. Na campanha

eleitoral que se encerrou em Minas no primeiro turno, tanto Anastasia - candidato

vitorioso - quanto Hélio Costa defenderam claramente propostas para o

desenvolvimento regional. O candidato Hélio Costa apresentava um termo que era a

criação das agências de desenvolvimento regional. Já Anastasia falava sobre as

zonas de desenvolvimento regional. Certo é que, com terminologias distintas ou

mesmo com uma concepção de instrumentos diferenciados, a ideia é uma só: parte

do reconhecimento de que há desequilíbrios regionais enormes no Estado. Diz-se

que Minas Gerais é o retrato do Brasil, ou melhor, que simboliza, de fato, o País,

porque há discrepâncias no nosso Estado. Quando consideramos as regiões

brasileiras, observamos que estão muito bem demarcadas, determinadas e explícitas.

Essas diferenças são muito claras quando se observa a dinâmica econômica do Sul

de Minas, da região Central e do Vale do Aço. O Mucuri, o Jequitinhonha, o Norte de

Minas e a região Noroeste encontram-se ainda com grandes desafios. Há muitas

diferenças dessas outras regiões do Estado. Deputado Getúlio Neiva, estamos

acompanhando, com muita expectativa, na nossa região, uma discussão proposta
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pelo Deputado Antônio Andrade - aliás, ela já está bastante avançada -, que é a

inclusão dos Municípios do Noroeste de Minas no Fundo de Desenvolvimento do

Centro-Oeste - FDCO. De fato, a região Noroeste carece desses instrumentos,

principalmente de incentivos fiscais creditícios para estimular o desenvolvimento

regional. Certamente, utilizando o termo usado pelo Deputado Getúlio Neiva, isso

pode ser extensivo às demais regiões economicamente deprimidas do nosso Estado.

Esperamos, de fato, que essa agenda se estabeleça. O Deputado André Quintão, que

nos antecedeu há pouco, também abordou a necessidade de, ao discutirmos o Plano

Plurianual, que alcança ainda o primeiro ano do mandato vindouro do Governador e

também os nossos, atualizarmos esse plano e incluirmos, de forma decisiva e

prioritária, a participação da comunidade e da sociedade civil organizada, dos

gestores públicos, dos empreendedores privados e dos sociais - que felizmente são

muitos no Estado. O desafio é equalizar os desequilíbrios regionais de Minas Gerais.

Nós, que somos do Noroeste de Minas, que também militamos nessa região e na

Central, bem como no Vale do Jequitinhonha, conhecemos de perto a realidade e

sabemos o quanto precisamos avançar. Citarei, como exemplo, o Noroeste de Minas.

Deputado Getúlio Neiva, muitas pessoas que moravam em nossa região - na divisa

com a Bahia e Goiás, e principalmente com o Distrito Federal - se desconheciam

como mineiros, tamanho o vínculo, tamanha a influência da Capital federal sobre o

Noroeste do Estado de Minas. Até pouco tempo, o sinal da TV só chegava de lá. Os

vínculos com Minas foram se perdendo. Hoje o Prefeito da cidade de Formoso, para

vir a Belo Horizonte, precisa pegar seu veículo e dirigir-se a Brasília, de onde partirá

de avião com destino a Belo Horizonte. É evidente a importância do Proacesso, que

facilitará tudo. Se o Prefeito de Formoso quiser vir a Belo Horizonte por meio de seu

veículo, ele poderá fazê-lo por asfalto, o que representa grande conquista, grande

vitória. A região passa, graças ao asfalto, a respirar, de alguma maneira, ares de

civilização. Todavia isso ainda é muito pouco, está chegando muito atrasado. Está

sendo paga à região Noroeste uma dívida antiga, em comparação com outras

cidades de outras regiões do Estado. É preciso avançar. Esperamos que as

peculiaridades regionais sejam observadas. O Noroeste de Minas tem uma

peculiaridade significativa: lá está concentrado o maior número de assentamentos de
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reforma agrária do Estado. Se quisermos, de fato, ter uma proposta para o

desenvolvimento do Noroeste de Minas, temos de considerar o agronegócio, que está

forte principalmente em alguns Municípios maiores, sem desvalorizar ou computar

devidamente o papel da agricultura familiar tradicional, principalmente nos

assentamentos de reforma agrária. Trata-se de um grande desafio, porque nossos

assentamentos de reforma agrária, e não só do Noroeste de Minas, mas também de

todo o Estado, estão demandando uma política específica de atendimento à

assistência técnica e creditícia, de orientação, de organização produtiva e de fomento

efetivo. Precisamos ter um olhar carinhoso, generoso e inclusivo para a agricultura

familiar nessas regiões economicamente deprimidas de nosso Estado.

O Governador Anastasia, durante a campanha, falava muito do papel indutor do

Estado, com o que concordamos. Talvez, haja uma divergência de intensidade ou de

clareza a respeito das áreas e de que papel é esse, efetivamente. Não é possível

alavancar o desenvolvimento regional e atacar seus desequilíbrios em Minas Gerais,

sem a presença do Estado com esse espírito de fomento e com essa abordagem de

indutor do desenvolvimento. O Estado deve se ater ao aspecto de garantia da

infraestrutura, deve garantir a expansão e a efetiva utilização dos dois institutos

federais que conquistamos para a região Noroeste neste mandato, um em Arinos e

outro em Paracatu, e deve computar, de forma séria e equilibrada, as demandas de

capacitação e formação de mão de obra qualificada para enfrentar esse desafio.

Por fim, gostaria de tratar do programa Luz para Todos, uma ação que

acompanhamos de perto e que ainda é aguardada por muitos em Minas Gerais.

Durante a campanha, por onde passei, a cobrança pelo Luz para Todos era

permanente. Portanto, esperamos que a Cemig se programe para liquidar a demanda

reprimida. E, mais uma vez, registro o pouco cuidado da Cemig com o grande público

que tem em todo o Estado. Solicitamos, mais uma vez, que ela informe, com

precisão, o calendário de atendimento. Essa é a grande queixa, pois muitos estão

cadastrados no programa há mais de quatro anos, mas não receberam nenhuma

informação precisa que os orientasse. Eles precisam saber quando o atendimento

será feito. Essa é uma expectativa legítima e justa. Portanto, mais uma vez, trazemos

a público a cobrança pelo planejamento do atendimento dos inúmeros produtores



____________________________________________________________________________
512

cadastrados não atendidos no programa Luz para Todos. Não me refiro apenas ao

Município de Paracatu ou à região Noroeste de Minas, mas ao Norte de Minas e aos

Vales do Mucuri e do Jequitinhonha.

Por fim, fiz um pronunciamento ontem sobre o aniversário de Paracatu em 20 de

outubro. Estava pensando, não como Deputado, mas como cidadão comum, que

presente é possível dar para a cidade no seu aniversário e em qualquer outro dia.

Que comportamento do cidadão deve ser considerado um presente para a

comunidade? Não é possível divergir da opinião de que a postura a ser adotada deve

ser do cidadão comprometido, que se interessa pelos destinos da comunidade, que

acompanha suas grandes questões e atua com o objetivo de fiscalizar, interferir e

deixar sua marca para auxiliar no planejamento e execução de ações que atendam à

expectativa da comunidade, que sempre são de desenvolvimento, criação e

ampliação de oportunidades para o conjunto da população.

Traduzindo nossa manifestação, entendo que Paracatu precisa ser presenteada de

fato, por sua população e pelas lideranças - aquelas investidas em função pública,

como é o meu caso, e de lideranças dos setores educacional, cultural, empresarial,

do terceiro setor e dos religiosos de todas as crenças. Do meu ponto de vista, esse

presente é a participação e colaboração na construção do Plano de Desenvolvimento

Sustentável de Paracatu, coisa que, em seus 212 anos de idade, a cidade ainda não

pôde construir. Para ser legítimo e autêntico e para atender de fato a necessidade,

esse plano precisa ser construído de forma intensamente participativa, e esperamos

que a Agência de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu - auxiliada pela

Fundação João Pinheiro e com o apoio da Prefeitura, das empresas locais e da

Associação Comercial e Industrial de Paracatu - não pare a ação já iniciada. Lembro

que já tivemos um prejuízo, uma vez que parte considerável das reuniões para a

construção do plano ocorreu exatamente no período eleitoral, dificultando a

participação mais atenta e decidida da comunidade e de muitas lideranças. Eu

mesmo me senti prejudicado por não poder participar, já que, em plena campanha

eleitoral, qualquer manifestação nossa nesse ambiente poderia ser interpretada como

uma intervenção de natureza política e eleitoral. Portanto, em muitos momentos me

abstive de participar. Mas entendo que o trabalho não está concluído: ainda temos
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muito o que discutir, avaliar, propor, analisar e planejar. Assim, esperamos que a

conclusão do Plano de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu seja feita de tal

maneira que ele se constitua como um instrumento que oriente a ação de todos os

gestores públicos e demais lideranças para a promoção de uma melhor qualidade de

vida da nossa população.

Vou continuar atuando nesse espaço e nessa direção, esperando que as demais

lideranças constituídas não se furtem a deixar a sua contribuição e que todos se

envolvam de tal maneira que se sintam donos do plano que vai nascer. Em particular,

espero que as mineradoras, especialmente a Rio Paracatu Mineração, que explora

ouro na cidade, façam jus ao seu discurso institucional que promove a

responsabilidade socioambiental, acatem as orientações desse plano e nos ajudem a

diversificar a matriz produtiva de Paracatu para fazer frente ao final da mineração.

Sabemos, Sr. Presidente, que a mineração dá uma safra só. Se Paracatu vive hoje

uma dinâmica econômica muito intensa, é em parte em função da atividade das duas

grandes mineradoras que atuam na cidade, mas essa dinâmica certamente, naquilo

que diz respeito à contribuição da mineração, tem uma data para terminar. Ela pode

ser adiada por cinco ou dez anos, mas um dia vai acabar, e, como comunidade

organizada, temos de fazer o dever de casa para que os impactos que virão sejam

menores e diluídos, de forma a não prejudicar o pleno desenvolvimento da

comunidade.

Agradeço a oportunidade e a tolerância da Presidência, desejando um feliz

aniversário para Paracatu e nossa gente em seus 212 anos. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária de amanhã, dia 21, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.
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ATA DA 70ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/10/2010

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Adalclever

Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca

- Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta -

Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas

Fabiano - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gustavo

Valadares - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Neider Moreira - Rômulo Veneroso - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Doutor Ronaldo, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria
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constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, nesta oportunidade quero cumprimentar

aqui o ilustre jornalista Vittorio Medioli e a Sra. Laura Medioli pela inauguração, na

tarde de hoje, em Contagem, no Parque Industrial Juventino Dias, Cidade Industrial

do nosso Município, do novo parque gráfico da Sempre Editora. O parque editorial

inaugurado hoje é o mais moderno do País, com a capacidade de impressão de 230

mil edições de jornal por hora. É uma grande revolução no campo editorial: Minas

Gerais e a Sempre Editora destacados entre os quatro principais grupos editoriais do

País. A Sempre Editora é responsável pela impressão dos jornais “O Tempo”, “O

Tempo Contagem”, “O Tempo Betim”, “Pampulha” e “Super Notícia”, que hoje é, em

disparado, o jornal impresso mais vendido no País - esta semana, foram vendidos

321 mil exemplares por dia, com a previsão de, até o final do ano, alcançar-se a cifra

de 400 mil edições vendidas por dia -, graças à inovação e ao avanço tecnológico da

Sempre Editora, que é responsável por 60% dos jornais impressos vendidos no nosso

Estado - são quase 600 mil exemplares vendidos por dia. Contagem e Minas Gerais

tornam-se a grande referência brasileira da inovação tecnológica na América Latina, o

que para nós, moradores da cidade, é motivo de muito orgulho. Na tarde de hoje, na

presença do Governador do Estado, Prof. Antonio Augusto Anastasia, a Prefeita

Marília Campos, durante a inauguração desse novo parque gráfico, chamava a

atenção, primeiro, para o orgulho de Contagem, que tem, historicamente, a vocação

industrial do Estado, e, segundo, para a Sempre Editora, que está localizada

justamente na Cidade Industrial Juventino Dias, criada por Juscelino Kubitschek. Hoje

a cidade mantém essa tradição industrial de produção e inovação, o que é muito

importante, já que gera emprego, movimenta nosso mercado e engrandece Minas

Gerais. É necessário registrar também, Sr. Presidente, que vivemos um bom

momento na indústria e na macroeconomia brasileira, com o equilíbrio das contas

públicas, o avanço do mercado e o desenvolvimento do País. Tudo isso favorece

nossa indústria. Comemorar hoje a inauguração desse novo parque gráfico é muito

importante, especialmente em se tratando de uma indústria cultural, de impressão, de

leitura. Chama-nos a atenção especialmente o jornal “Super Notícia”, que é uma



____________________________________________________________________________
516

grande inovação da imprensa brasileira, pois trouxe novamente o cidadão comum, o

povo, o trabalhador, a dona de casa para o hábito saudável de fazer a leitura matinal

de um jornal. Fica, então, o nosso registro e nossa felicitação ao jornalista Vittorio

Medioli e à Sra. Laura Medioli, Presidenta da Sempre Editora. Esperamos que

continuem trilhando o caminho do desenvolvimento e do progresso. Sr. Presidente,

verificada, de plano, a inexistência de quórum para votação das matérias, solicito o

encerramento da reunião.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 21, às 14 horas, com a ordem do dia já

anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 8/9/2010

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmiro

Nascimento, Duarte Bechir (substituindo o Deputado Walter Tosta, por indicação da

Liderança do BSD) e Wander Borges (substituindo a Deputada Rosângela Reis, por

indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Wander Borges,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão, e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios dos Srs. Celso Santos Carvalho, Secretário Nacional de Programas Urbanos,

e Carlos Roberto Lupi, Ministro do Trabalho e Emprego, publicados no “Diário do

Legislativo” em 20/08/2010. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
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cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.837 e 4.060/2009, este com a Emenda

nº 1; 4.354, na forma do Substitutivo nº 1, 4.548, 4.568, 4.677, 4.693, 4.714, 4.727,

4.733, com a Emenda nº 1, 4.734, 4.743, 4.744, 4.746, 4.754, 4.755, 4.757, 4.759,

4.762, 4.764/2010, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.570, 6.580,

6.592, 6.601, 6.602/2010. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.395, 4.414,

4.527, 4.557, 4.574, 4.582, 4.592, 4.593, 4.595, 4.599, 4.607, 4.616, 4.620, 4.628,

4.634, 4.643, 4.644, 4.645, 4.646, 4.647, 4.656, 4.659, 4.665, 4.673, 4.674, 4.678 e

4.685/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/9/2010

Às 9h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Rinaldo

Valério e Doutor Ronaldo, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,

também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Neider Moreira. Havendo número

regimental, o Deputado Doutor Rinaldo Valério, no exercício da Presidência, declara

aberta a reunião e, em virtude do art. 120, III, combinado com o art. 125 do

Regimento Interno, dá a ata por aprovada e solicita aos Srs. Deputados que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a debater as

reivindicações dos médicos residentes do Estado, em greve desde o mês de agosto.

A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs.

Christiano Canêdo, Vice-Presidente da Fhemig, na oportunidade representando o

Secretário de Estado de Saúde e o Presidente da Fhemig; Lorenzo de Morais Tomé,

Vice-Presidente da Associação Mineira de Médicos Residentes - Amimer -,

representando Guilherme Augusto Carvalho Salgado, Presidente da referida

Associação; Fernando Meira de Faria, Vice-Presidente dos Médicos Residentes do

Hospital das Clínicas de Belo Horizonte; e Victor Fernando Soares Lima, 1º-
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Secretário da Amimer, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, dos convidados e do público em geral, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo Valério.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 6/10/2010

Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ruy Muniz e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ruy Muniz, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Gláucia Brandão,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de correspondência publicada

no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios do Sr.

Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Fazenda, e da Sra. Renata Vilhena,

Secretária de Planejamento (2/9/2010). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, no 1º turno,

o parecer pela aprovação, na forma do Substitutivo nº 1, do Projeto de Lei nº

4.360/2010 (relatora: Deputada Gláucia Brandão). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 4.380 e 4.625/2010, ambos

com a Emenda nº 1; 4.381, 4.488, 4.514, 4.523, 4.537, 4.546, 4.579, 4.692 e
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4.695/2010, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.568, 6.584 e 6.635/2010.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos do Deputado Carlin Moura (2) em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Estado de Educação pedido de providência para que

envie à Escola Estadual Paulo Pinheiro da Silva, situada no Município de Caeté, a

réplica de um esqueleto humano, material didático indispensável para as aulas de

Ciências Físicas e Biológicas; e em que solicita seja encaminhado à Secretária de

Estado de Educação e à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão pedido de

providência para que envie à Comissão relatório sobre os pedidos de aposentadoria

pendentes dos servidores da educação, contendo, além das informações que julgar

oportunas, o número total de processos agrupados por ano de solicitação, a

tramitação, a situação da análise e a perspectiva de tempo para a conclusão de cada

processo e consequente concessão do benefício, se for o caso. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Carlin Moura - Gláucia Brandão - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/10/2010

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Getúlio Neiva e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Marcus

Pestana, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Getúlio

Neiva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício da Presidência
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do Senado (2), publicada no “Diário do Legislativo” em 19/8/2010. Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,

em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.414/2008, 4.723, 4.753

e 4.763/2010, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 4.466, 4.614, 4.626, 4.627 e 4.632/2010. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Domingos Sávio - Delvito Alves.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 13/10/2010

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Eros Biondini, por indicação

da Liderança do BSD) e Padre João (substituindo o Deputado Carlos Gomes, por

indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Lafayette de Andrada,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício da Sra. Cynthia Lanna

de Miranda, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Turismo, em resposta ao

Ofício nº 1.831/2010/SGM, que encaminha o Requerimento nº 6.453/2010,

informando que a demanda foi encaminhada à Secretaria de Cultura, por se tratar de

assunto relacionado com essa Pasta; e de correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Renata Vilhena

(2), Secretária de Planejamento e Gestão (27/8/2010 e 25/9/2010); e dos Srs. Mauro
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Santos Ferreira, Chefe de Gabinete da Secretaria de Cultura (2/9/2010); e Djalma

Bastos de Morais, Presidente da Cemig (25/9/2010). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o

Requerimento nº 6.613/2010. Submetido a discussão e votação, é aprovado o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.741/2010, em turno único. Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos do Deputado Alencar da Silveira Jr. (3) em que solicita

sejam encaminhados pedido de providências ao Dnit para a reestruturação da

Rodovia dos Inconfidentes, que liga a BR-040 ao Município de Ouro Preto; pedido de

providências ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado de Transportes, ao

Dnit e ao DER-MG para asfaltar a MG-415, no trecho que liga o Município de Morada

Nova de Minas à BR-040; e seja realizada reunião de audiência pública para discutir

e levantar questões referentes ao atendimento e ao funcionamento do Aeroporto

Internacional Tancredo Neves. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente - Antônio Carlos Arantes - Carlos Gomes - Eros

Biondini.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 13/10/2010

Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Guedes,

Doutor Ronaldo e Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Guedes, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.
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A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Sérgio Luiz de Oliveira Freitas,

Chefe da Assessoria Parlamentar do Gabinete do Ministro da Defesa, publicado no

“Diário do Legislativo” de 7/10/2010. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 6.644 e 6.652/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2010.

Cecília Ferramenta, Presidente - Wander Borges - Padre João.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 335/2007

Comissão de Cultura

Relatório

O Projeto de Lei nº 335/2007 originou-se de proposição desarquivada, nos termos

do § 3º do art. 180 do Regimento Interno, pelo Deputado Arlen Santiago, e dispõe

sobre a política estadual de arquivos.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as emendas

que apresentou.

Vem agora a esta Comissão, para receber parecer para o 1º turno, nos termos do

art. 188, combinado com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe visa a instituir, em norma específica, a política pública de

arquivos do Estado de Minas Gerais. Além disso, busca definir critérios de gestão e

conservação tanto dos documentos públicos quanto dos que, embora de natureza

privada, sejam declarados de interesse social.

A guarda e a conservação de documentos têm preocupado administradores e

governantes desde épocas remotas. O registro de atividades diplomáticas,
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administrativas e comerciais mostra que a necessidade de se preservarem os

documentos, em especial os públicos, acompanha a marcha da civilização.

Nas sociedades contemporâneas, a partir do impulso das revoluções liberais, em

particular a Revolução Francesa, a gestão dos acervos arquivísticos passou a

constituir objeto específico das políticas de governo, com o reconhecimento de que

todos cidadãos têm direito ao acesso às informações neles contidas, bem como o

estabelecimento das condições para esse acesso.

O Conselho Internacional de Arquivos, criado em 1950, é um organismo vinculado à

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco -,

que tem por finalidade promover a conservação e a utilização dos recursos

arquivísticos nos países-membros. Esse Conselho, em seu Dicionário de

Terminologia Arquivística, define documento como “a informação registrada,

independentemente da forma ou do suporte, criada, recebida e mantida por uma

agência, instituição, organização ou pessoa na consecução de suas obrigações legais

ou de seus negócios”.

No Brasil, de acordo com a Constituição da República, art. 216, § 2º, “cabem à

administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e

as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem”. Assim,

todas as fases de um documento público, desde sua criação até seu armazenamento

definitivo ou sua destruição, devem ser objeto da política de gestão de documentos e

da política de arquivos.

Em âmbito federal, a Lei nº 8.159, de 1991, que dispõe sobre a política nacional de

arquivos públicos e privados, conhecida por Lei Nacional de Arquivos, tem o objetivo

de institucionalizar os serviços arquivísticos relacionados com a produção, a

tramitação, o uso, a avaliação e o arquivamento de documentos.

No art. 21, a Lei Nacional de Arquivos determina que as legislações dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municípios definirão, respeitadas as normas constitucionais

e gerais vigentes, os critérios de organização e vinculação dos seus respectivos

arquivos, bem como a gestão e o acesso aos documentos.

No Estado de Minas Gerais, as normas que regem a matéria estão contidas nos

arts. 26 a 40 da Lei nº 11.726, de 30/12/94, que dispõe sobre a política cultural do
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Estado.

A política de arquivos, ao tratar da gestão documental, deve considerar a

racionalização de serviços, sem prejuízo da agilidade na recuperação de

informações. Cumpridas suas finalidades, os documentos devem ser submetidos a

avaliação técnica, sendo eliminados os que já não tiverem utilidade, de acordo com

as recomendações do Conselho nacional de Arquivos - Conarq -, com vistas ao

melhor aproveitamento dos espaços físicos e à redução de custos operacionais.

Theodore R. Schellenberg, historiador e arquivista que se dedicou ao estudo dos

documentos públicos modernos, identifica neles dois tipos de valor: valor primário e

valor secundário. O valor primário fundamenta-se na própria razão de ser dos

documentos, isto é, na sua utilização para fins administrativos, fiscais e legais pela

organização que os produziu. O valor secundário está relacionado com o interesse

que as informações nele registradas, consideradas testemunho privilegiado e

objetivo, podem ter para outras pessoas que não os produtores, mesmo depois de

encerrada a fase em que são consultados para fins administrativos, fiscais e legais.

Há dois aspectos que devem ser considerados no valor secundário: o valor

probatório e o valor informativo. O termo “probatório” é usado em Arquivologia para

designar o valor de testemunho do documento em relação às atividades executadas

por organizações ou indivíduos. Segundo o Dicionário de Terminologia Arquivística do

Conselho Internacional de Arquivos, valor probatório é “o valor de

documentos/arquivos de uma instituição ou organização que fornece a evidência de

sua origem, estrutura, funções, procedimentos e transações significativas (...)”. O

mesmo dicionário define “valor informativo” como “o valor dos documentos/arquivos

para referência e pesquisa derivado da informação que eles contêm (...)”. O valor

probatório e o valor informativo dão o caráter permanente ao documento de arquivo.

De acordo com dados da Unesco, somente cerca de 2% a 5% do total de

documentos produzidos e acumulados pelas organizações têm valores probatório e

informativo.

A gestão documental supõe a normatização das três fases pelas quais passa um

documento, concebidas por arquivistas estadunidenses a partir de 1940. A produção

ou a criação do documento e a sua utilização recorrente integram a fase corrente ou
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primeira idade. A fase intermediária é aquela em que o documento ainda é objeto de

consulta eventual pela instituição produtora e exige armazenagem temporária. Por

último, na fase permanente, o documento já cumpriu sua finalidade original e deverá

ser preservado em virtude de seu valor probatório ou informativo. A maior parte dos

documentos não chega a essa terceira fase, como demonstram os dados da Unesco

anteriormente citados.

Na gestão documental, a criação de um documento deve obedecer a critérios de

produção física do suporte e às formas de registro da informação nele contida. Por

exemplo, um ofício em suporte papel deve ter cabeçalho ou timbre, número de

controle, local e data, ser impresso em papel específico, conter um único assunto,

entre outros aspectos estruturais. Esse tipo de padronização atende a critérios de

controle, catalogação, remissão e arquivamento, elementos essenciais para a sua

utilização pelos órgãos emissores e para a recuperação da informação e a tomada de

decisões.

A destinação dos documentos requer sua avaliação para a determinação de prazos

de guarda, conforme estipulado nas tabelas de temporalidade, que definem quais têm

valor arquivístico e quais, sem tal valor, poderão ser destruídos após certo prazo,

cumpridas as finalidades para as quais foram produzidos. A avaliação de documentos

de arquivo requer, para o estabelecimento dos critérios de gestão, a participação de

profissionais de diversas áreas, pois é necessário identificar a utilidade das

informações neles contidas.

Com a criação de mídias e suportes, a complexidade da gestão documental

aumenta. São necessários novos parâmetros normativos, considerada a rápida

obsolescência das mídias, dos equipamentos, dos programas e dos formatos, além

das questões de comprovação de autenticidade desses documentos.

Diante da complexidade técnica da matéria, a Presidente da Comissão de Cultura e

relatora designada para emitir o parecer de mérito propôs a criação de um grupo de

trabalho para a realização de estudos preliminares com vistas ao aperfeiçoamento do

texto original da proposição.

Como resultado desse trabalho, foi elaborada uma minuta de substitutivo para ser

submetida à apreciação de representantes do Conselho Estadual de Arquivos, das
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instituições arquivísticas públicas do Estado e de profissionais e pesquisadores da

área.

Esse processo de elaboração coletiva culminou na realização de uma audiência

pública da Comissão de Cultura, em 30/6/2010, que debateu as questões mais

relevantes propostas na minuta e colheu as sugestões de aperfeiçoamento que

passaram a integrar o Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste parecer.

As principais inovações incorporadas ao texto referem-se a conceitos e definições

que buscam ajustar os meios para a adequada gestão arquivística no Estado aos

parâmetros normativos e técnicos mais recentes da Arquivologia. Procurou-se, ainda,

explicitar objetivos de fomento e apoio aos Municípios, para que possam promover a

institucionalização e a consolidação de instituições próprias, tendo em vista o sério

risco de desarticulação e perda dos patrimônios documentais locais.

Entre outras inovações no texto proposto, destaca-se, ainda, o fato de se

estabelecer a política estadual de arquivos no âmbito dos Poderes e órgãos do

Estado, e não apenas como parte da política cultural de Minas Gerais, como consta

da Lei nº 11.726, de 1994.

Ressalte-se, por fim, que, mesmo organizando a política de arquivos em norma

específica, o texto não subtrai os acervos permanentes das instituições públicas e

privadas da incidência das políticas públicas de cultura. Ao contrário, o Substitutivo nº

1 afirma expressamente o valor cultural desses acervos, estatuindo-os como

patrimônio documental do Estado de Minas Gerais.

Esta Comissão agradece aos membros do Conselho Estadual de Arquivos e, em

especial, à equipe do Arquivo Público Mineiro pelo envolvimento e pela dedicação ao

aperfeiçoamento do projeto aqui em análise.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 335/2007

na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado, e pela rejeição da Emenda nº 4,

da Comissão de Constituição e Justiça. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam

prejudicadas as Emendas nºs 1 a 3, 5 e 6, daquela Comissão.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece a política estadual de arquivos.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - A política estadual de arquivos, que comp reende as ações do Estado

relacionadas com a produção, a classificação, o uso, a destinação, o acesso e a

preservação de arquivos públicos e privados, atenderá ao disposto nesta lei.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, considera-se arquivo o conjunto de

documentos de qualquer natureza produzidos e recebidos por pessoa natural ou

jurídica, qualquer que seja o suporte da informação.

Art. 2° - A política estadual de arquivos tem como objetivos:

I - fortalecer a rede de instituições arquivísticas públicas;

II - assegurar a adequada administração dos documentos públicos;

III - preservar os patrimônios arquivísticos público e privado de interesse público e

social;

IV - atender às demandas informacionais do Estado para apoiar o processo

decisório;

V - assegurar o acesso às informações contidas nos arquivos, observadas as

disposições legais;

VI - promover o reconhecimento dos arquivos como recursos fundamentais para o

desenvolvimento do Estado e da sociedade;

VII - contribuir para a promoção da transparência do poder público por meio da

documentação de suas ações;

VIII - garantir o livre fluxo de informações entre o Estado e a sociedade;

IX - proteger o direito individual à privacidade na prestação das informações

contidas nos arquivos;

X - incentivar o uso de arquivos como fonte de pesquisa e de informação científica e

tecnológica;

XI - promover a adoção de inovações e o intercâmbio de informações científicas e

tecnológicas na área arquivística;

XII - contribuir para a constituição e a preservação das memórias estadual e

nacional;
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XIII - apoiar tecnicamente a constituição e a manutenção de arquivos nos

Municípios;

XIV - estimular a participação da sociedade na constituição de arquivos públicos e

privados de interesse social.

Art. 3° - A política estadual de arquivos será coor denada pelo Conselho Estadual de

Arquivos - CEA -, órgão colegiado de natureza deliberativa, normativa, propositiva e

consultiva, ao qual compete estabelecer normas técnicas de organização dos

arquivos públicos e dos arquivos privados de interesse público e social.

§ 1º - Integram o CEA representantes das instituições arquivísticas públicas

estaduais e de instituições da sociedade, na forma do regulamento.

§ 2º - O CEA instituirá câmaras temáticas para dar suporte às ações de sua

competência.

Art. 4° - Para os fins desta lei, são documentos:

I - correntes os que se conservam nas instituições de origem em razão de sua

vigência e de seu uso para fins administrativos, legais e fiscais;

II - intermediários os que, originários dos documentos correntes, mantêm valores

prescricionais e precaucionais e, por essa razão, aguardam destinação, até que

possam ser eliminados ou recolhidos para guarda permanente;

III - permanentes os que, originários dos documentos intermediários, são

definitivamente preservados devido a seu valor informativo ou probatório.

§ 1° - Os documentos permanentes de valor probatóri o, a que se refere o inciso III

do “caput” deste artigo, são os que dizem respeito à origem, à estrutura e ao

funcionamento de uma instituição ou registram informações sobre pessoa natural.

§ 2° - Os documentos permanentes de valor informati vo, a que se refere o inciso III

do “caput” deste artigo, são os que contêm informações relevantes para a pesquisa

histórica, cultural ou científica.

Art. 5° - Considera-se gestão de documentos o conju nto de procedimentos e

operações técnicas relativas à produção, à classificação, à tramitação, ao uso, à

avaliação e ao arquivamento de documentos, em fase corrente e intermediária,

visando a sua eliminação ou ao seu recolhimento para guarda permanente.

Art. 6° - Os documentos permanentes constituem o pa trimônio arquivístico-
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documental de Minas Gerais.

Art. 7° - Os documentos permanentes são inalienávei s, e a sua guarda,

imprescritível.

CAPÍTULO II

DOS ARQUIVOS PÚBLICOS

Art. 8° - São arquivos públicos aqueles cujos docum entos tenham sido produzidos

ou recebidos pelos órgãos e pelos Poderes do Estado, bem como pelas entidades por

ele constituídas.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se arquivos públicos, além

dos previstos no “caput” deste artigo, os conjuntos de documentos produzidos ou

recebidos por entidade privada prestadora de serviço público.

Art. 9° - A gestão dos arquivos públicos cabe ao po der público, que manterá órgãos

especializados e garantirá os recursos indispensáveis à guarda e à conservação dos

documentos.

Art. 10 - A gestão, o recolhimento, a guarda permanente, a preservação e a

garantia de acesso aos documentos públicos, bem como a implementação da política

estadual de arquivos, competem às instituições arquivísticas públicas estaduais, no

âmbito de sua esfera de atuação.

Parágrafo único - A gestão de documentos públicos será coordenada pelas

instituições arquivísticas públicas em conjunto com os órgãos e as entidades que lhes

deram origem, no âmbito de sua esfera de atuação.

Art. 11 - São instituições arquivísticas públicas de Minas Gerais os arquivos

mantidos pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e

pelo Tribunal de Contas do Estado

Art. 12 - Serão constituídas comissões de avaliação de documentos de arquivo em

cada unidade administrativa dos órgãos e dos Poderes do Estado, nas entidades por

ele constituídas, bem como nas entidades privadas prestadoras de serviço público,

sob a coordenação da instituição arquivística pública responsável, com o objetivo de

selecionar os documentos de guarda permanente e os que, destituídos de valores

probatório e informativo, deverão ser eliminados.

Parágrafo único - As comissões a que se refere o “caput” deste artigo elaborarão os
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instrumentos técnicos de gestão de documentos, os quais serão submetidos à

aprovação das instituições arquivísticas competentes.

Art. 13 - A eliminação de documentos públicos depende da aprovação das

instituições arquivísticas públicas a que se refere o art. 11 desta lei.

Art. 14 - Serão publicados no diário oficial do Estado de Minas Gerais os editais de

eliminação de documentos, com a divulgação dos prazos decorrentes da aplicação

das tabelas de temporalidade dos órgãos a que os documentos pertencem.

Parágrafo único - Os interessados nos documentos a serem eliminados terão prazo

de trinta a quarenta e cinco dias, nos termos de regulamento, para manifestarem sua

discordância em relação à medida ou para requererem desmembramento de

documentos ou cópias de peças de processos.

Art. 15 - É assegurado a todos o acesso aos documentos públicos, salvo aqueles

considerados sigilosos, nos termos da legislação vigente.

Art. 16 - Poderá o Poder Judiciário, em qualquer instância, determinar a exibição

reservada de qualquer documento sigiloso, sempre que indispensável à defesa de

direito próprio ou ao esclarecimento de situação pessoal da parte.

CAPÍTULO III

DOS ARQUIVOS PRIVADOS

Art. 17 - São privados os arquivos cujos documentos tenham sido produzidos ou

recebidos por pessoa física ou jurídica de direito privado, exceto os previstos no

parágrafo único do art. 8°.

Art. 18 - Arquivos privados poderão ser declarados de interesse público e social,

mediante parecer do CEA aprovado pela autoridade competente no âmbito dos

Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de

Contas do Estado.

Art. 19 - A declaração de que um arquivo privado é de interesse público e social não

implica a transferência do acervo para guarda em instituição arquivística pública nem

exclui a responsabilidade por parte de seus detentores pela guarda e a preservação

do acervo.

Parágrafo único - O acesso aos documentos de arquivos privados de interesse

público e social dependerá de autorização expressa de seu proprietário ou possuidor.
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Art. 20 - Os arquivos privados de interesse público e social poderão ser

depositados, a título revogável, ou doados, a título irrevogável, a instituição

arquivística do Estado de Minas Gerais.

Art. 21 - Os arquivos privados declarados de interesse público e social não poderão

ser alienados com dispersão ou perda da unidade documental, nem transferidos para

o exterior.

Art. 22 - O Estado incentivará a proteção e o acesso aos arquivos privados de

interesse público e social.

Art. 23 - A perda acidental, total ou parcial, de arquivo privado de interesse público

e social será comunicada ao CEA por seu proprietário ou detentor.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24 - O poder público manterá cadastro centralizado e atualizado dos arquivos

públicos e dos arquivos privados de interesse público e social do Estado.

Art. 25 - A destruição ou a adulteração de documento de valor permanente sujeitam

o responsável a penalidades administrativas, civis e criminais, nos termos da

legislação em vigor.

Art. 26 - Na hipótese de cessação das atividades de órgão ou entidade responsável

pela guarda e pela gestão de documentos arquivísticos públicos e privados de

interesse público, o acervo será transferido à instituição sucessora ou recolhido em

instituição arquivística pública.

Art. 27 - Ficam revogados os arts. 26 a 40 da Lei n° 11.726, de 30 de dezembro de

1994.

Art. 28 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente e relatora - Delvito Alves - Domingos Sávio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.690/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrus Filho, o projeto de lei em tela dispõe

sobre a destinação de unidades habitacionais em caráter prioritário.
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Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vem agora o projeto a esta

Comissão para que seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame dispõe sobre a destinação prioritária de unidades

habitacionais às famílias que residem em áreas de risco, nos programas

desenvolvidos pelo Poder Executivo Estadual.

O direito à moradia é formalmente reconhecido como direito social desde 1948, com

sua inclusão na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Posteriormente,

declarações realizadas na I e na II Conferências das Nações Unidas sobre

Assentamentos Humanos forneceram as bases para conceituar moradia adequada e

os serviços a ela relacionados como direitos básicos, além de atribuírem aos

governos a responsabilidade de assegurar esses direitos.

Segundo estudo desenvolvido pela Fundação João Pinheiro, que tomou por

referência os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD - 2005,

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, a Região Sudeste concentra

37% do déficit habitacional brasileiro, estimado em 7.903.000 moradias. Em Minas

Gerais, a carência habitacional, em 2005, foi estimada em 682 mil moradias, sendo

593 mil em áreas urbanas. Somente na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o

déficit habitacional é de 174 mil domicílios.

Além do déficit habitacional, há o problema da precariedade de habitações, definida

no estudo da Fundação João Pinheiro como a não prestação adequada de um ou

mais dos serviços considerados básicos (iluminação elétrica, rede geral de

abastecimento de água, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica e coleta

de lixo). Em Minas Gerais, em 2005, havia 719 mil moradias com carência de, pelo

menos, um serviço de infraestrutura, o que corresponde a 15% dos domicílios.

Destes, 208 mil estavam localizados na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O tema do déficit habitacional tem ocupado espaço significativo na agenda pública,

mobilizando diferentes atores, que utilizam recursos políticos distintos em busca de

soluções para a questão.
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Em âmbito federal, o Fórum Nacional de Secretários de Habitação e

Desenvolvimento Urbano - FNSHDU -, realizado em abril de 2010, propôs a

construção de uma Agenda Nacional de Habitação, com uma pauta positiva para o

aprimoramento do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, delineando um

ciclo em que os Estados exerçam papel preponderante para a execução da política

de habitação. Entre os temas dessa agenda, está a garantia de recursos estáveis

para a habitação, com previsão de utilização desses recursos para a realização de

levantamentos e mapeamentos de áreas de risco e para a elaboração de plano

nacional de erradicação dessas áreas.

Em Minas Gerais, a questão habitacional foi debatida nesta Casa em audiência

pública realizada pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, em junho

de 2007, com a presença de parlamentares, autoridades e representantes de

movimentos populares em prol da moradia popular. Em maio de 2008, integrantes da

citada Comissão reuniram-se com representantes da Companhia de Habitação do

Estado de Minas Gerais - Cohab-MG -, da Caixa Econômica Federal e de entidades

de luta pela moradia popular, com o objetivo de realizar um balanço das políticas

habitacionais estadual e federal em Minas.

Além disso, a Casa aprovou importantes leis referentes ao tema, entre as quais

merecem destaque a Lei nº 19.091, de 30/7/2010, que dispõe sobre o Fundo

Estadual de Habitação - FEH -, criado pela Lei nº 11.830, de 6/7/95; a Lei nº 15.392,

de 5/10/2004, que estabelece destinação preferencial a idosos e pessoas com

deficiência de apartamentos térreos em edifícios construídos pelo Estado por meio de

programas habitacionais; e a Lei nº 18.315, de 6/8/2009, que estabelece as diretrizes

para a formulação da política estadual de habitação de interesse social.

No âmbito do Executivo, várias políticas têm sido implementadas visando a

combater ou a minimizar o problema do déficit habitacional. Destaca-se, entre elas, o

Programa Estruturador nº 25 - Lares Geraes -, gerenciado pela Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Regional e Política Urbana. Esse Programa consta do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011 e integra a Área de

Resultados Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva. O objetivo é reduzir o déficit

habitacional, criando condições de acesso a moradias seguras, dignas e saudáveis
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para famílias de baixa renda ou moradores de habitações precárias. Para atingir tal

objetivo, o Programa é composto por várias ações, entre as quais destaca-se a Ação

1302 - Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais -, cuja

finalidade é promover a construção, reforma e melhoria de moradias para a

população de baixa renda ou em áreas de risco, em todo o Estado.

Apesar das medidas efetivadas pelo governo, pode-se perceber que ainda há muito

que fazer para solucionar o déficit habitacional e a precariedade de habitações no

Estado.

Como bem destacou a Comissão de Constituição e Justiça, os processos de

revisão do PPAG e a aprovação das leis do ciclo orçamentário constituem

importantes instrumentos de que o Legislativo dispõe para atuar na formulação de

políticas públicas e interferir em sua implementação. Assim, um caminho para

viabilizar a intenção do autor seria a apresentação de emenda ao projeto de lei de

revisão do PPAG, inserindo uma ação específica no Programa Lares Geraes para

atendimento prioritário, nos programas habitacionais, às populações em áreas de

risco.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça identificou vícios formais de

iniciativa e competência nos arts. 2º a 4º da proposição, mas considerou a

importância do conteúdo do art. 1º, que, ao prever prioridade de atendimento para as

famílias residentes em áreas de risco, obedece ao princípio da igualdade, pois

estabelece uma discriminação positiva em favor de grupo populacional exposto a

situação que merece atenção especial do Estado.

Tendo em vista a existência da Lei nº 18.315, de 6/8/2009, a Comissão de

Constituição e Justiça entendeu que seria mais adequado incluir a norma pretendida

pelo projeto como dispositivo dessa lei, o que a levou a apresentar o Substitutivo nº 1.

Concordamos com a modificação proposta pela Comissão anterior, pois está em

consonância com o princípio da consolidação das leis, que deve reger a atividade

legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.690/2010 no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e



____________________________________________________________________________
535

Justiça.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - Duarte Bechir, relator - Elmiro Nascimento.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.792/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe “dispõe

sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos escolares disponibilizarem cadeiras

específicas para os alunos portadores de deficiência”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 17/7/2010, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, emitir parecer sobre os aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação

O projeto de lei em exame objetiva que os estabelecimentos escolares

disponibilizem cadeiras específicas para alunos portadores de deficiência. Ressalta o

autor que a observância do disposto no projeto de lei possibilitará um aprendizado

mais efetivo aos alunos portadores de determinadas deficiências e que o Estado tem

competência para dispor sobre a matéria amparado pelo art. 205 da Constituição da

República.

Com efeito, o citado dispositivo prevê que a educação é direito de todos e dever do

Estado e da família e deve ser promovida e incentivada com a colaboração da

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Ademais, o projeto trata também de matéria inerente à inclusão dos deficientes

físicos. Nos termos do art. 203 da referida Carta Constitucional, assistência social

deverá ser prestada para a integração das pessoas portadoras de deficiência à vida

comunitária.

No que toca à competência para dispor sobre a matéria, o art. 24, inciso IX, da
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Constituição da República estabelece que é competência concorrente da União, dos

Estados e do Distrito Federal legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto. Já o

inciso XIV inclui a proteção e a integração social das pessoas portadoras de

deficiência entre aquelas afetas à legislação concorrente dos referidos entes

federados. Conforme dispõe o § 1º do mesmo artigo, no âmbito da legislação

concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, o que

não exclui a competência suplementar dos Estados.

Além disso, em seu art. 206, inciso I, a Carta Federal estatui que o ensino será

ministrado com base no princípio da igualdade de condições para o acesso e

permanência na escola, entre outros princípios.

Por sua vez, a Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, que estabelece as diretrizes e

bases da educação nacional - LDB -, prescreve, em seu art. 4º, inciso IX, que o dever

do Estado para com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia

de padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e

quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do

processo de ensino-aprendizagem. No que toca ao ensino privado, a LDB estabelece,

em seu art. 7º, que ele é livre, desde que observadas as normas gerais da educação

nacional e do respectivo sistema de ensino.

Destaque-se, assim, que resta observada a competência do Estado para dispor

sobre a matéria.

Todavia, cumpre-nos informar que já existe, nos âmbitos federal e estadual,

legislação que trata da questão de forma mais abrangente.

De fato, no âmbito federal, a Lei nº 10.098, de 19/12/2000, estabelece normas

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras

de deficiência ou com mobilidade reduzida. A lei, embora não seja específica para

instituições de ensino, as alcança uma vez que dispõe sobre condições de

acessibilidade em espaços públicos e privados. Em seu art. 2º, define acessibilidade

como a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e

autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos

transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de

deficiência ou com mobilidade reduzida (grifo nosso).
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A regulamentação da referida lei pelo Decreto nº 5.296, de 2/12/2004, estabeleceu

norma específica para os estabelecimentos de ensino. O art. 24 do decreto prevê que

os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos ou

privados, proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os seus

ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com

mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios e

instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários (grifo nosso). O

inciso II do § 1o do mencionado dispositivo estabelece que, para a concessão de

autorização de funcionamento, de abertura ou renovação de curso pelo Poder

Público, o estabelecimento de ensino deverá comprovar, entre outros requisitos, que

coloca à disposição de professores, alunos, servidores e empregados portadores de

deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitam o acesso às

atividades escolares e administrativas em igualdade de condições com as demais

pessoas.

Já no âmbito Estadual, a Lei nº 15.816, de 16/11/2005, estabelece critério para a

concessão de autorização de funcionamento de instituição de ensino e prevê, em seu

art. 1º, que tais estabelecimentos, públicos e privados, estão obrigados a oferecer

condições de acesso e utilização de suas instalações a pessoas portadoras de

deficiência ou com mobilidade reduzida.

Feitas tais considerações, entendemos que, por tratar o projeto de uma previsão

específica, referente ao mobiliário, o seu objetivo pode ser inserido na referida lei

estadual. Dessa forma, seria observada a consolidação da legislação mineira.

Propomos, por meio do Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, a inserção, no texto

da Lei nº 15.816, de 2005, de dispositivo que estabeleça que os ambientes escolares

deverão dispor de espaços, mobiliários e equipamentos adequados para os

portadores de deficiência.

Ressalte-se, por fim, que tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 4.589/2010, de

autoria do mesmo Deputado, tornando obrigatória a disponibilização de cadeiras

destinadas a alunos canhotos.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei nº 4.792/2010 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivo à Lei nº 15.816, de 16 de novembro de 2005, que estabelece

critério para a concessão de autorização de funcionamento de instituição de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 15.816, de 16 de novembro de 2005, passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - Para atender ao disposto no “caput”, os ambientes escolares

deverão dispor de espaços, mobiliários e equipamentos adequados.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Sebastião Costa - Padre

João.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE OUTUBRO DE 2010

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA EM 21/10/2010

Presidência do Deputado Carlin Moura

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Carlin Moura - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Getúlio Neiva -

Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de

Andrada - Maria Tereza Lara - Padre João - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso -

Sebastião Costa - Wander Borges.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a extraordinária de terça-feira, dia 26, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 26/10/2010.).

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/10/2010

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura e Duarte Bechir, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de
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assuntos de interesse da Comissão e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do

Legislativo” nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios da Sra. Maria Salete

Pompeu de Miranda, Chefe de Gabinete da Funai (25/9/2010), e do Sr. Michel Temer

(2), Presidente da Câmara dos Deputados (9/10/2010). Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Eros Biondini, emendado pelo Deputado Carlin Moura,

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para esclarecer a situação

da rede de franquias da ECT, precedida de visita à Associação Brasileira de

Franquias Postais - Abrapost -; André Quintão (6) em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências a fim de que haja vagas para

professores de Filosofia, Sociologia e Ensino Religioso no próximo concurso público a

ser realizado por essa Secretaria; e seja encaminhado aos Secretários de Defesa

Social e de Transportes, ao Diretor-Geral do DER-MG e aos Prefeitos Municipais de

Sete Lagoas e de Vespasiano pedido de providências com relação à precariedade do

acesso às penitenciárias desses Municípios; e Carlin Moura (4) em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Segurança

Pública, em Machado, com a finalidade de discutir a instalação de uma unidade

prisional nesse Município; seja realizada reunião de audiência pública com a

finalidade de se apresentar o “Caderno Sindifisco-MG” de setembro de 2010, com o

tema "A verdade sobre o choque de gestão do governo de Minas"; seja realizada

reunião de audiência pública destinada a homenagear o Esporte Clube Recanto Azul

pelos 50 anos de sua fundação e seja formulado voto de congratulações com essa

associação pelo mesmo motivo. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2010.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - João Leite.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2010

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.836/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Universidade Ativa, com sede no

Município de Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.836/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Universidade Ativa, com sede no Município de Belo Horizonte. Trata-se de entidade

sem fins econômicos, que possui objetivos de caráter social.

Com efeito, a Associação planeja, desenvolve e realiza projetos sociais nas áreas

de saúde, cultura, esporte, turismo e educação, voltados para as comunidades de

maior vulnerabilidade social; cadastra, orienta e direciona estudantes universitários

para o trabalho voluntário, estimulando a sua participação em ações comunitárias;

propõe e divulga projetos e atividades de inclusão social em regiões com baixo Índice

de Desenvolvimento Humano - IDH -; implementa ações de acolhimento,

atendimento, educação e capacitação de crianças e adolescentes em situação de

risco social; promove a cultura regional e divulga as atividades de diferentes grupos

artísticos; pratica ações de sustentabilidade, inclusão socioambiental, educação e

conscientização ambientais e de geração de renda e empreendedorismo social;

realiza eventos e atividades esportivas e de lazer; estimula o turismo e contribui para

o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida da população.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.836/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 26/10/2010

Presidência dos Deputados João Leite e Getúlio Neiva e da Deputada Rosângela

Reis

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Atas -

Correspondência: Mensagem nº 550/2010 (encaminhando a Indicação, Feita pelo

Governador do Estado, do Nome do Sr. Cláudio Couto Terrão, para Membro do

Tribunal de Contas do Estado), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.947 a 4.963/2010 -

Requerimentos nºs 6.709 a 6.723/2010 - Requerimento do Deputado Carlin Moura -

Proposições não Recebidas: Requerimento do Deputado Tenente Lúcio -

Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho e de Turismo e do

Deputado Irani Barbosa - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Rosângela Reis

e dos Deputados Carlin Moura, Paulo Guedes e Getúlio Neiva - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente (2) - Comunicação

da Presidência - Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos:

Requerimento do Deputado Carlin Moura; aprovação - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues -

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. -

Ana Maria Resende - André Quintão - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura -

Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros

- Delvito Alves - Dimas Fabiano - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini

- Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Marcus Pestana - Maria

Tereza Lara - Mauri Torres - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -
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Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Wander

Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das reuniões anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

- O Deputado Getúlio Neiva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Rosângela Reis, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 550/2010*

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “a” do inciso XXIII do art. 62, da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa o nome do membro do

Ministério Público Cláudio Couto Terrão, para o cargo de Conselheiro do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais.

O nome indicado integra a lista tríplice a mim encaminhada, em observância ao art.

8º, inciso I, alínea b, da Lei Complementar nº 102/2008, pelo Presidente do Egrégio

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por meio do OF.GAB.PRES. Nº

12035/2010, de 17 de junho de 2010, que segue em anexo.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado apreço e

distinta consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Belo Horizonte, 17 de junho de 2010.

Excelentíssimo Senhor Governador,
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Encaminho à consideração de Vossa Excelência a lista tríplice de procuradores

indicados para a vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais, vaga esta reservada a membro do Ministério Público de Contas.

A lista tríplice foi elaborada pelo Procurador-Geral, Dr. Glaydson Santo Soprani

Massaria, contempla os nomes dos três procuradores que ora oficiam perante esta

Corte de Contas e foi aprovada em sessão extraordinária do Pleno, realizada no dia

16 de junho do corrente ano.

Sem mais, renovo a Vossa Excelência expressões de distinto apreço e elevada

consideração.

Atenciosamente,

Conselheiro Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas.

Belo Horizonte, 07 de junho de 2010.

Assunto: encaminhamento de lista tríplice.

Senhor Presidente,

O Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, nos termos do disposto

nos artigos 16, I e 62, VI, da Resolução nº 12/2008 - Regimento Interno do Tribunal

de Contas de Minas Gerais, encaminha a Vossa Excelência a lista tríplice composta

pelos seus atuais membros (Cláudio Couto Terrão, Maria Cecília Mendes Borges e

Glaydson Santo Soprani Massaria), elaborada segundo o critério de antiguidade, nos

termos do art. 18 da Lei Complementar nº 102/2008 - Lei Orgânica do Tribunal de

Contas de Minas Gerais, para, após o devido processamento interno, ser

encaminhada, nos termos do art. 19, XXXV, da Lei Orgânica do Tribunal, ao

Excelentíssimo Governador do Estado de Minas Gerais, para provimento da vaga de

Conselheiro, nos termos do art. 8º, I, b, da Lei Complementar nº 102/2008.

Dessa forma, em cumprimento ao rito legal, requer a Vossa Excelência que

submeta à deliberação do Tribunal Pleno, nos termos do art. 35, XIX, da Lei Orgânica

do Tribunal, a lista tríplice acima referida, convocando, para tal finalidade, sessão

extraordinária, nos termos do art. 15 da Resolução nº 12/2008.

Na oportunidade, registram-se os protestos de elevada estima, consideração e

apreço por Vossa Excelência.

Atenciosamente,
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Glaydson Santo Soprani Massaria, Procurador-Geral do Ministério Público de

Contas.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº42/2010

Indicação do Sr. Cláudio Couto Terrão para o cargo de Conselheiro do Tribunal de

Contas.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.947/2010

Dispõe sobre o horário para a realização de partidas de futebol profissional nos

estádios administrados pela Ademg.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida, nos estádios administrados diretamente ou mediante

convênio pela autarquia Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais -

Ademg -, a realização de partida de futebol profissional antes das 16 horas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2010.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A prática de atividades desportivas que demandam um alto grau de

esforço físico depende de condições climáticas e ambientais adequadas, para que

não haja dano à saúde dos participantes. Em Minas Gerais predominam temperaturas

médias superiores a 18 graus, o que denota a existência de temperaturas bem mais

elevadas no período diurno. A saúde dos atletas que participam de atividades ao ar

livre, especialmente no chamado horário de verão, é severamente afetada pela

realização de certames esportivos no período diurno. A proteção existente, prevista

na Lei Pelé, é insuficiente, por falta de medidas efetivas de fiscalização, para a

prevenção de danos à saúde dos atletas.
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Assim, como compete ao Estado legislar concorrentemente sobre esportes e saúde,

conforme dispõe o art. 24, incisos IX e XII, da Constituição Federal, apresentamos

este projeto de lei, que, esperamos, seja aprovado nesta Casa Legislativa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.948/2010

Declara de utilidade pública a Associação Ecológica Bordamatense Amigos da

Natureza, com sede no Município de Borda da Mata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Ecológica Bordamatense

Amigos da Natureza, com sede no Município de Borda da Mata.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2010.

Inácio Franco

Justificação: A Associação Ecológica Bordamatense Amigos da Natureza, com

sede no Município de Borda da Mata, é uma associação civil de direito privado,

beneficente, sem fins lucrativos, que tem por finalidade a prática de atividades

recreativas, educacionais e culturais.

A Associação desenvolve projetos socioculturais que englobam aulas de músicas e

artes plásticas. Incentiva também a prática de esportes e oferece cursos que

despertam a consciência ecológica e artística.

Pelos relevantes serviços prestados à sociedade, nada mais justo do que o

reconhecimento da utilidade pública da Associação, permitindo o apoio do poder

público para o prosseguimento de sua importante atuação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.949/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Amparo e Valorização da Vida - Avyva

-, com sede no Município de Piumhi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amparo e Valorização

da Vida - Avyva -, com sede no Município de Piumhi.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2010.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação de Amparo e Valorização da Vida

- Avyva -, consiste em desenvolver ações de amparo e valorização da vida e de

prevenção ao suicídio, promovendo, defendendo e amparando a pessoa humana em

situação de depressão, angustia, sofrimento e desespero. A entidade oferece apoio

àqueles que possam sentir que não há ninguém disponível para ouvi-los e

compreendê-los, mantendo sigilo absoluto quanto às informações recebidas durante

o atendimento prestado.

Além disso, a entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.950/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Peões Boiadeiros de Mirabela, com

sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Peões Boiadeiros de

Mirabela, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2010.

Carlos Pimenta

Justificação: A Associação dos Peões Boiadeiros de Mirabela, situada no

Condomínio Rural Suassuarana, é uma entidade sem fins lucrativos que tem por

finalidade, segundo o art. 2º do Estatuto, “promover o desenvolvimento e integração

dos peões boiadeiros da região, a prática de esportes alusivos aos peões tais como:

vaquejadas, rodeios, corrida de argolinha, cavalgadas etc., prestigiar programas de
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festas e outros eventos da classe, resgatar as festas tradicionais da zona urbana e

rural de Mirabela e estimular e prestigiar a participação dos jovens e das crianças nas

atividades culturais e de lazer relacionadas aos boiadeiros”.

Ressalte-se que, no desenvolvimento de suas atividades, a Associação não faz

nenhuma discriminação de raça, cor, sexo ou religião (art. 3º do Estatuto) e tem prazo

indeterminado de duração (art. 1º do Estatuto).

Fundada em 15/9/2009, a Associação dos Peões Boiadeiros de Mirabela encontra-

se em pleno e regular funcionamento, cumprindo suas finalidades estatutárias e

sociais, como atesta o presidente da Câmara Municipal desse Município, Lucílio

Mendes Gusmão. As atividades dos Diretores e Conselheiros são realizadas de forma

inteiramente gratuita, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro,

gratificação, bonificação ou vantagem (art. 28 do Estatuto).

A instituição não faz distribuição de lucros, resultados, dividendos, bonificações,

participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto, como

dispõe o art. 29 do Estatuto.

Em caso de dissolução da entidade, os bens remanescentes serão destinados a

instituição congênere, com personalidade jurídica, que esteja registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social - CNAS -, ou a entidade pública (art. 32 do capítulo IV

do Estatuto).

Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste projeto, atendidos que se

acham os requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.951/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos dos Bairros

Unidos - Amabu -, com sede no Município de Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

dos Bairros Unidos - Amabu -, com sede no Município de Congonhas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2010.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação dos Moradores e Amigos dos Bairros Unidos - Amabu -,

com sede no Município de Congonhas, tem por finalidade integrar e assistir os

moradores das comunidades de Dom Oscar, Barro Preto, Cristo Rei e adjacências,

bem como representá-los junto ao poder público, em busca de melhorias para as

referidas comunidades.

Sem fins lucrativos e de duração indeterminada, a entidade está em pleno e regular

funcionamento há mais de um ano, cumprindo fielmente as suas disposições

estatutárias e sociais.

Por sua importância e por atender aos requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, que

dispõe sobre a concessão do título de utilidade pública, solicito o apoio dos pares à

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.952/2010

Declara de utilidade pública o Grupo de Apoio Comunitário em Movimento - Gacom

-, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Apoio Comunitário em

Movimento - Gacom -, com sede no Município de Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2010.

Durval Ângelo

Justificação: O Grupo de Apoio Comunitário em Movimento - Gacom -, com sede no

Município de Contagem, é uma associação de direito privado, de caráter assistencial,

beneficente, cultural, educacional e desportivo, que tem como finalidade promover

políticas de proteção especial à criança e ao adolescente.

A entidade desenvolve programas de orientação e apoio sociofamiliar, com práticas

de atenção integral às crianças e aos adolescentes e ênfase na prevenção; incentiva
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a educação popular para o exercício da cidadania plena; reivindica o bem-estar social

e a oferta de serviços públicos, bem como a realização de obras de infraestrutura

urbana; realiza ações preventivas para minimizar a violência urbana e contribuir para

o fortalecimento dos Poderes constituídos; oferece alfabetização, ensino suplementar,

educação infantil e creche; executa programas de inclusão digital e busca modelos

alternativos de produção, emprego e renda para o combate à pobreza.

Tendo em vista a importância do trabalho por ela realizado, contamos com a

anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.953/2010

Determina aos clubes de futebol que assegurem matrícula em instituição de ensino

aos jogadores menores de dezoito anos a eles vinculados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os clubes de futebol oficiais do Estado d evem assegurar que estejam

matriculados em instituição de ensino, pública ou particular, todos os jogadores

menores de dezoito anos com os quais possuam qualquer forma de vínculo, zelando

por sua frequência e aproveitamento escolar.

Parágrafo único - Consideram-se clubes oficiais as associações devidamente

registradas e reconhecidas pela Federação Mineira de Futebol.

Art. 2º - O descumprimento da obrigação prevista no artigo anterior acarretará a

aplicação das penalidades de multa e de impedimento de participação em torneios e

competições oficiais.

§ 1º - Incorrerão em pena de multa, no valor de 250 Ufemgs (duzentas e cinquenta

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por jogador, os clubes que, decorrido o

prazo de trinta dias contados a partir do início da vigência desta lei, não comprovarem

a matrícula dos jogadores menores de dezoito anos com os quais possuam qualquer

vínculo.

§ 2º - Os clubes de futebol que, uma vez penalizados com multa, não regularizarem

a situação de matrícula escolar dos jogadores de futebol menores de dezoito anos a
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eles vinculados ficarão impedidos de participar de jogos e campeonatos oficiais no

Estado.

§ 3º - Consideram-se oficiais, para os fins desta lei, as competições promovidas,

administradas, organizadas e dirigidas pela Federação Mineira de Futebol.

§ 4º - Os valores decorrentes da aplicação da multa de que trata este artigo serão

aplicados no aprimoramento do ensino no Estado, sob a responsabilidade da

Secretaria de Estado de Educação.

Art. 3° - A responsabilidade pelo recebimento da re lação dos comprovantes de

matrícula e frequência escolar dos jogadores menores de dezoito anos,

encaminhados pelos clubes oficiais, incumbe à Federação Mineira de Futebol.

§ 1º - Recebidos os documentos, a Federação Mineira de Futebol deverá

encaminhá-los, junto com a lista dos jogadores inscritos em competições oficiais, à

Secretaria de Estado de Educação, para as devidas providências.

§ 2º - A não entrega dos comprovantes de matrícula e frequência escolar dos

jogadores menores de dezoito anos, pelos clubes oficiais, à Federação Mineira de

Futebol presumirá o descumprimento desta lei, acarretando a aplicação das

penalidades.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor trinta dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: Conforme determinação da Constituição Federal, a educação, direito

social de todos os brasileiros, é dever do Estado e da família e será promovida e

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Assim dispõe a Carta Magna:

“Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno



____________________________________________________________________________
553

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua

qualificação para o trabalho.

(...)

Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e

opressão”.

A Lei Federal nº 9.394 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação -, de 20/12/96, ao

estabelecer as orientações da educação nacional, impõe, em seu art. 1º, que "a

educação deve abranger os processos formativos que se desenvolvem na vida

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa,

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações

culturais".

Ocorre que, em virtude das notícias de contratos milionários firmados com

jogadores de futebol ao redor do mundo, muitos jovens brasileiros deixam de lado os

estudos para se dedicar a clubes e escolas de futebol.

O Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal nº 8.069 -, de 13/7/90, ao

regulamentar a profissionalização do menor, proíbe qualquer trabalho a menores de

14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, assim considerada a formação

técnico-profissional, ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de

educação em vigor. Ele relaciona ainda outros direitos e garantias aos menores,

como os a seguir apontados:

“Art. 53 - A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação

para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - direito de ser respeitado por seus educadores;

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias

escolares superiores;
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IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência”.

E mais:

“Art. 60 - É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo

na condição de aprendiz.

(...)

Art. 62 - Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada

segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor”.

Seguindo além, a legislação define as diretrizes da formação técnica e profissional

a que o menor tem direito, bem como as salvaguardas ao seu estudo:

“Art. 63 - A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios:

I - garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular;

II - atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente;

III - horário especial para o exercício das atividades”.

Por derradeiro, o Estatuto impede a realização de trabalho que, por conta de horário

ou local, prejudique a frequência escolar do menor.

“Art. 67 - Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho,

aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental,

é vedado trabalho:

(...)

IV - realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola”.

É evidente que nem todas as instituições de formação de jogadores respeitam os

regramentos acima enumerados. Muitos, afastados da família, acabam se tornando

verdadeira moeda de troca entre clubes, sendo dada atenção apenas ao seu

desenvolvimento físico e esportivo, deixando-se de lado a frequência escolar e o

aprimoramento decorrente dos estudos tradicionais.

Diante de todo o exposto, tem-se por justificado o projeto de lei ora apresentado,

que busca assegurar o aproveitamento escolar do jovem atleta em formação, para

que, além do auxílio financeiro recebido, tenha assegurado seu desenvolvimento

intelectual e a conclusão do ensino regular.

Assim posto, diante da relevância do tema, solicito apoio dos pares para aprovação
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desta matéria.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.954/2010

Obriga o poder público a distribuir, nas maternidades da rede pública do Estado de

Minas Gerais, o Estatuto da Criança e do Adolescente aos pais dos recém-nascidos e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o poder público obrigado a distribuir gratuitamente, nas maternidades

públicas do Estado de Minas Gerais, o Estatuto da Criança e do Adolescente aos pais

dos recém-nascidos.

Art. 2º - O exemplar será entregue após explicações a serem ministradas aos pais

por estagiários das faculdades de Direito instaladas no território mineiro que estejam

habilitados a executar esse programa de esclarecimento, e deverão ser preparados

materiais de suporte para esses ensinamentos.

Art. 3º - Caberá também ao poder público viabilizar, por meio da Secretaria de

Educação, o treinamento dos professores, para que os novos pais conheçam os

direitos e deveres que eles e suas crianças têm.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: O povo de Minas Gerais necessita conhecer os direitos dos menores

que são agasalhados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Todas as

informações lá contidas são fundamentais para que se melhore o processo de

criação, educação e aperfeiçoamento das novas gerações.

É necessário que a legislação vigente deixe claro que os homens de amanhã são

as crianças de hoje, que devem ser preservadas contra a violência e os abusos de

toda ordem.

A violência somente será atenuada quando as partes envolvidas souberem quais

são as implicações para agressores e agredidos.

O poder público, com este tipo de atitude simples, mas ao mesmo tempo profunda,
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pode minimizar as dificuldades nos relacionamentos futuros destas novas gerações.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.955/2010

Dispõe sobre a proibição da compra de produtos alimentícios destinados às

merendas e refeições servidas nas escolas estaduais cujos teores de açúcar

adicionado não sejam declarados pelos fornecedores.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a compra de produtos alimentícios destinados ao preparo das

merendas e refeições servidas nas escolas estaduais cujos teores de açúcar

adicionado, especialmente a sacarose, não sejam declarados pelos fornecedores.

Parágrafo único - As declarações a que se refere o “caput” deste artigo poderão ser

supridas por rotulagem nutricional que discrimine detalhadamente os tipos de

açúcares presentes na composição dos produtos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor após decorrido um ano de sua publicação oficial.

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: A Organização Mundial da Saúde - OMS - recomenda a limitação da

ingestão de açúcares livres de acordo com sua Estratégia Global de Promoção da

Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde. Tal documento afirma que os dados

atuais sugerem que os fatores determinantes das enfermidades não transmissíveis

são em grande medida os mesmos em todos os países. Entre esses fatores, destaca-

se o maior consumo de alimentos hipercalóricos com alto conteúdo de gorduras,

açúcares e sal.

O governo brasileiro, por sua vez, adotando as recomendações da OMS, lançou o

Guia Alimentar para a População Brasileira: Promovendo a Alimentação Saudável.

De acordo com o guia, “a alimentação saudável deve incluir os carboidratos

complexos em grande quantidade e fibras alimentares. (...) Os açúcares simples,

fontes apenas de energia, devem compor a alimentação em quantidades bem

reduzidas (10% do valor energético total), porque o seu consumo excessivo está

relacionado com o aumento de risco de obesidade e outras doenças crônicas não
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transmissíveis e cáries dentais”.

Ademais, o Ministério da Saúde reconhece que o consumo atual médio de açúcar

ultrapassa o limite considerado razoável.

No que respeita à merenda escolar, registre-se a publicação da Lei Federal nº

11.947, de 16/6/2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do

programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica. A referida lei

reafirma, no art. 3º, que a alimentação escolar é direito dos alunos da educação

básica pública e dever do Estado, e, no art. 4º, trata do Programa Nacional de

Alimentação Escolar - PNAE -, cujo objetivo é “contribuir para o crescimento e o

desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação

de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação

alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades

nutricionais durante o período letivo”.

A lei federal dispõe ainda, no art. 5º, sobre os recursos financeiros orçamentários

da União para a execução do PNAE, os quais serão repassados em parcelas aos

Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às escolas federais pelo Fundo

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

Nesse sentido, o Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação editou a Resolução CD/FNDE nº 38, de 16/7/2009, que dispõe sobre o

atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no Programa

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

O art. 16 da Resolução CD/FNDE nº 38, de 2009, dispõe que a alimentação na

escola tenha, em média, no máximo 10% da energia total proveniente de açúcar

simples adicionado.

Portanto, não há como negar que o consumo de açúcar simples (sacarose refinada)

é nocivo à saúde humana. Ainda que se verifique a necessidade de maiores

aprofundamentos, os estudos científicos disponíveis demonstram tal nocividade,

sendo suficientes para o balizamento das ações governamentais de diversos países,

inclusive o Brasil.

O fato de se saber que a ingestão de açúcar simples é nociva à saúde humana

deveria tornar seu consumo, numa primeira análise, proibido, especialmente no
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ambiente escolar. Não se limita, por exemplo, o consumo de cigarro em ambientes

públicos a uma ou duas unidades. A proibição é total. O mesmo raciocínio pode ser

feito em relação ao consumo de bebidas alcoólicas no caso dos alunos do ensino

básico. Não se limita, por exemplo, o consumo de um excelente vinho tinto seco a ¼

(um quarto) de taça. A proibição é total!

Entretanto, considerando o atual estágio do desenvolvimento científico, a força

econômica e política da indústria açucareira, a estratégia global da OMS e as normas

federais acerca da matéria, parece-nos que a recomendação de limitação do

consumo do açúcar representa o avanço possível do ponto de vista da proteção e

defesa da saúde.

Por conseguinte, a questão que se põe diz respeito à capacidade de controle da

limitação preconizada pela OMS e pelo governo brasileiro. Para que os limites

recomendados pela OMS e encampados pelo PNAE sejam respeitados, há

necessidade do prévio conhecimento dos teores de sacarose refinada nos alimentos

servidos nas merendas e refeições escolares. O cálculo depende, fundamentalmente,

das informações presentes nos rótulos dos produtos alimentícios. Sabe-se, todavia,

que a rotulagem nutricional no Brasil, salvo a dos produtos que contenham alegações

nutricionais, declara apenas a quantidade total de carboidratos sem especificar, por

exemplo, as quantidades de cada tipo de açúcar. A despeito da deficiência da

legislação federal vigente em matéria de rotulagem nutricional, não faz sentido

comprar, preparar e servir alimentos nas escolas cujo teor de sacarose refinada seja

desconhecido. Trata-se de medida de precaução, uma vez que não se deve expor os

alunos a riscos desnecessários.

O art. 1º desta propositura dispõe sobre a proibição da compra de produtos

alimentícios destinados ao preparo das merendas e refeições nas escolas estaduais

cujos teores de açúcar adicionado, especialmente a sacarose, não sejam declarados

pelos fornecedores. O parágrafo único do mesmo artigo admite a rotulagem

nutricional como sucedâneo das referidas declarações, desde que devidamente

detalhada. Desse modo, tenta-se suprir as deficiências da legislação federal quanto à

rotulagem nutricional dos produtos alimentícios por meio da declaração prestada

pelos respectivos fornecedores. Com isso, pretende-se garantir minimamente a
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veracidade das declarações prestadas e a lisura dos processos, uma vez que os

licitantes preteridos dificilmente perderão a chance de impugnar propostas e

adjudicações viciadas.

O art. 2º, por sua vez, concede prazo dilatado ao Poder Executivo para a adoção

das providências necessárias ao cumprimento da lei e sua eventual regulamentação.

Que não se alegue que o Estado não tem competência legislativa para dispor sobre a

matéria que adentra aos campos da proteção e defesa da saúde e da proteção à

infância e à juventude, ambos de competência legislativa concorrente entre a União e

os Estados membros, conforme o disposto no art. 24 da Constituição Federal em

seus incisos XII e XV.

Convém lembrar que, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União

limitar-se-á a estabelecer normas gerais, e que esta não exclui a competência

suplementar dos Estados (art. 24, §§ 1º e 2º). Ressalte-se ainda que, em se tratando

de competência concorrente, é perfeitamente cabível a criação de normas estaduais

mais rigorosas com a finalidade de proteção e defesa da saúde.

O que se impõe é uma proibição à utilização de uma substância comprovadamente

nociva à saúde humana em quantidades superiores às recomendadas pela OMS e

pelo governo brasileiro.

As autoridades competentes que não venham a respeitar tal proibição sujeitar-se-ão

às penas da lei de improbidade administrativa por violação do princípio da legalidade,

sem prejuízo da incidência de outras normas de natureza administrativa.

Em face do exposto, peço apoio aos nobres pares para a aprovação desta

propositura.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.956/2010

Dispõe sobre a realização, em crianças, de exame destinado a detectar deficiência

auditiva e dá providências correlatas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As crianças nascidas no Estado e as que nele vivem têm direito à

realização de exame destinado a detectar deficiência auditiva.
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Art. 2º - As maternidades e demais estabelecimentos hospitalares nos quais se

realizam procedimentos obstétricos ficam obrigados a:

I - dispor dos equipamentos necessários à realização de exame da natureza

mencionada no art. 1º;

II - contar com profissionais capacitados para a aplicação do exame.

§ 1º - As maternidades e demais estabelecimentos hospitalares submeterão as

crianças neles nascidas ao exame de que trata esta lei, em até cinco dias contados

da respectiva data de nascimento.

§ 2º - O exame será realizado, preferencialmente, antes da alta hospitalar do

recém-nascido.

§ 3º - O exame será realizado independentemente da solicitação dos pais do

recém-nascido ou de outro responsável legal.

Art. 3º - Sem prejuízo do disposto no art. 2º, os hospitais, maternidades e demais

estabelecimentos de atenção à saúde capacitados para a aplicação do exame de que

trata esta lei ficam obrigados a realizá-lo em crianças de qualquer idade, neles

nascidas ou não, inclusive nas nascidas fora do Estado, sempre que haja:

I - solicitação médica ou de outro profissional da área da saúde;

II - solicitação materna ou paterna, ou de outro responsável legal, relativamente a

crianças ainda não submetidas ao exame.

Art. 4º - Nos hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde mantidos

pelo Estado, o exame será gratuito.

Art. 5º - Sem prejuízo de outras penalidades cabíveis, o descumprimento do

disposto nesta lei acarretará ao estabelecimento infrator:

I - imposição de multa em valor correspondente a cem vezes o da Unidade Fiscal

do Estado de Minas Gerais - Ufemg;

II - em caso de reincidência, suspensão das atividades por até trinta dias.

Parágrafo único - Quando se tratar de estabelecimento mantido pelo Estado, não se

aplicará a penalidade prevista no inciso I, mas a de advertência.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias

contados da sua publicação.

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de
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dotações orçamentárias próprias.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto tem por escopo assegurar a realização em crianças,

especialmente em recém-nascidos, de exame que possibilite o diagnóstico de

deficiência auditiva. A detecção precoce de deficiências dessa natureza é de

fundamental importância, porque possibilita o devido encaminhamento e a adoção de

procedimentos e técnicas terapêuticas adequadas a cada caso. Quanto mais

tardiamente tenha início o tratamento, maiores são os prejuízos ao desenvolvimento

das habilidades e funções sensoriais e cognitivas da criança. Trata-se de verdadeira

corrida contra o tempo.

Estima-se que, em nosso país, a idade média de diagnóstico de deficiência auditiva

infantil seja de três a quatro anos. Tarde demais, infelizmente, se considerarmos que,

em relação à deficiência auditiva congênita, padrões internacionalmente

estabelecidos recomendam o diagnóstico antes dos 3 meses de idade, e a

intervenção terapêutica antes dos 6 meses de idade.

Assim sendo, o poder público deve impor a obrigatoriedade de aplicação de exame

dessa natureza em recém-nascidos. É o que almejamos ao formular esta propositura,

cujo art. 2º traz normas que consistem em tornar obrigatório que maternidades e

demais estabelecimentos hospitalares nos quais se realizam procedimentos

obstétricos sejam dotados de equipamentos e contem com profissionais capacitados

para a aplicação do exame, e que a ele sejam submetidos todos os recém-nascidos

nos cinco primeiros dias de vida.

Tendo presente, contudo, que cerca de 10% a 20% das crianças são acometidas de

deficiência auditiva profunda após os 3 meses de idade — o dado consta de artigo

científico intitulado “Surdez Infantil”, de autoria dos Drs. Pedro Oliveira, Fernanda

Castro e Almeida Ribeiro, publicado na “Revista Brasileira de Otorrinolaringologia”,

volume 68 (maio/junho de 2002) —, há que se garantir que a aplicação do exame não

se restrinja aos recém-nascidos. Disso trata o art. 3º do projeto. Nessa hipótese, a

realização do exame dependerá de solicitação médica ou de outro profissional da
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área da saúde, ou, no caso de crianças nunca submetidas ao exame, de mera

solicitação materna ou paterna, ou de outro responsável legal.

Busca-se garantir, por meio da disposição contida no art. 4º da propositura, que o

exame seja gratuito nos hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde

mantidos pelo Estado.

À vista do exposto, vimos pedir aos nobres pares que concorram com seu

indispensável apoio à aprovação deste projeto de lei, destacando a alta relevância

social e o inegável interesse público das medidas nele determinadas.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.155/2010, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.957/2010

Dispõe sobre a instalação de equipamentos fototerápicos para o tratamento de

psoríase nas unidades do Sistema Único de Saúde do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Compete à Secretaria Estadual de Saúde realizar o planejamento da

aquisição e da instalação de equipamentos fototerápicos de irradiação ultravioleta

para o tratamento de psoríase nas diversas regiões de saúde do Estado.

Art. 2º - Cabe a Secretaria de Saúde articular os Municípios das regiões do Estado

para utilização dos equipamentos instalados.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias, suplementadas, se necessário.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias,

a contar da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: A psoríase é uma doença inflamatória da pele muito comum, benigna,

crônica, hiperproliferativa, relacionada à transmissão genética, que necessita de

fatores desencadeantes para seu aparecimento ou piora. Atualmente, a psoríase

acomete aproximadamente 2% da população mundial, e no Brasil estima-se que
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atinge mais de 3 milhões de brasileiros, de acordo com informações da Organização

Mundial de Saúde. Recentemente, confirmou-se que a psoríase atinge não somente a

pele e articulações (psoríase artropática), mas possui componente inflamatório que

atua em vários órgãos, levando ao aumento de colesterol, triglicérides, glicemia e

sobrepeso ou obesidade, isto é, a psoríase leva à síndrome metabólica. Também se

confirmou um maior risco cardiovascular nos portadores de psoríase.

Existe uma relação entre a psoríase grave e de longa duração com o aumento de

risco cardiovascular. Sabe-se que a grande maioria dos pacientes apresenta a forma

leve e moderada da psoríase, desta forma justificam-se todos os esforços para o

adequado tratamento da forma leve, para diminuir a chance de evoluir para a forma

grave da psoríase, com lesões em todo corpo, e diminuir as comorbidades e

síndrome metabólica.

Há décadas que se utiliza o tratamento com fototerapia para psoríase, utilizando-se

irradiação ultravioleta tipo A (chamada Puva, pois é necessário ingerir medicamento

psoraleno) ou tipo B de banda estreita, que se trata da melhor opção custo/benefício,

cujo equipamento tem custo acessível (em média R$50.000,00), e permite atender a

grande demanda de pacientes, pois cada exposição ao tratamento de fototerapia dura

poucos minutos. O tratamento de fototerapia substitui o uso de medicamentos

sistêmicos para psoríase, evitando os exames laboratoriais frequentes, para controlar

os efeitos adversos para fígado e rins. Outra vantagem da fototerapia é a

possibilidade de utilizá-la para tratamento de outras dermatoses comuns, como a

dermatite atópica, vitiligo e micose fungóide.

Concluindo, a Secretaria Estadual da Saúde, adquirindo equipamentos de

fototerapia, permitirá acesso ao tratamento de diversas dermatoses, especialmente a

psoríase, prevenindo a evolução para formas mais graves, que exigiriam altos

recursos financeiros, podendo chegar a R$70.000,00 por ano por paciente, no caso

de tratamento com medicamentos imunobiológicos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.958/2010

Cria os Grupos Locais de Prevenção e Combate a Acidentes e Catástrofes nos
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Municípios do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam criados os Grupos de Combate e Prevenção de Acidentes e

Catástrofes nos Municípios do Estado.

Art. 2º - Os acréscimos de despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à

conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no Orçamento vigente.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: O Grupo Local de Prevenção de Acidentes e Catástrofes tem como

objetivo principal educar a população das áreas urbanas para o enfrentamento de

desastres. No âmbito das associações de bairro já estabelecidas na maior parte dos

Municípios do Estado e de entidades como os Conselhos Comunitários de Segurança

serão criados os grupos de cidadãos voluntários que receberão treinamentos

específicos para a atuação em acidentes como incêndios, desabamentos e

catástrofes naturais como inundações, vendavais, deslizamentos de terra, entre

outros.

O Grupo Local de Prevenção de Acidentes e Catástrofes deve agir nos primeiros

instantes após a ocorrência do problema, antes mesmo que as equipes dos órgãos

oficiais como Corpo de Bombeiros e Polícia Militar possam ser mobilizadas e tenham

tempo de chegar ao local da catástrofe. O grupo será responsável por fornecer

orientações à população quanto ao abandono dos locais de maior risco e adoção de

procedimentos de emergência, além de auxiliar o trabalho de bombeiros e policiais. É

importante lembrar que os cidadãos pertencentes à comunidade atingida possuem

conhecimento do número e localização de moradores, conhecem os caminhos e

trajetos no interior do bairro e são, dessa forma, as pessoas mais indicadas a auxiliar

policiais, membros de equipes de resgate e bombeiros. O grupo também poderá

prestar primeiros socorros aos acidentados, desde que seus membros possuam

certificação adequada para tal atividade.

Além da atividade de enfrentamento de acidentes e catástrofes, os grupos

trabalharão na prevenção das tragédias fornecendo orientação aos moradores das
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comunidades quanto à escolha de locais adequados para a construção de moradias,

prevenção a incêndios e vazamentos de gás, organização de buscas de pessoas

desaparecidas, entre outros.

O treinamento dos membros dos grupos deverá ser oferecido pelo Corpo de

Bombeiros, Polícia Militar, Cruz Vermelha, Defesa Civil, entre outros órgãos. Os

grupos poderão também firmar parcerias com empresas privadas, organizações não

governamentais e entidades estrangeiras a fim desenvolver suas atividades.

Muitos países já implementaram iniciativas como a proposta neste projeto de lei e

os resultados positivos têm superado as expectativas. Nos Estados Unidos há o

programa denominado Community Emergency Response Team criado pelo corpo de

bombeiros da cidade de Los Angeles em 1985. Os grupos locais, chamados de Cert

realizam palestras e treinamentos para moradores que têm como principal objetivo a

diminuição do número de vítimas fatais e feridos em acidentes e catástrofes. Em

locais propensos a terremotos, incêndios florestais e deslizamentos, como é o caso

do estado norte-americano da Califórnia, os membros do Cert são os primeiros a

chegar aos locais atingidos pelas catástrofes, prestando os primeiros atendimentos a

vizinhos, organizando abrigos, buscando pessoas desaparecidas e assim evitando

maiores riscos à vida de moradores e maiores perdas patrimoniais.

Diante da relevância da proposta apresentada, solicito aos nobres pares que

aprovem este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.959/2010

Torna obrigatória a informação, nas embalagens de produtos comercializados no

âmbito do Estado, sobre o número de empresas existentes no Brasil que as reciclam

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As embalagens de produtos comercializados no âmbito do Estado deverão

informar o número de empresas existentes no Brasil que as reciclam.

§ 1º - As embalagens de que trata este artigo deverão conter a expressão “Este
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produto é reciclado por ... empresas brasileiras”, devendo a lacuna ser preenchida

com o número de empresas que realizam a reciclagem.

§ 2º - No caso de embalagens compostas por materiais diversos, a informação

deverá especificar quantas empresas brasileiras reciclam cada material.

§ 3º - Caso o produto não seja reciclável ou reciclado, a embalagem deverá conter,

respectivamente, as seguintes expressões: “Este produto não é reciclável”, ou “Este

produto não é reciclado no Brasil”.

Art. 2º - Os fabricantes dos produtos de que trata esta lei deverão manter em suas

páginas na internet a relação das empresas de que trata o art. 1º atualizada, no

mínimo, semestralmente.

Parágrafo único - No caso de produtos importados, cujos fabricantes não

disponibilizem em português a relação de que trata o “caput” deste artigo, a

responsabilidade por sua informação é da empresa que põe o produto à venda para o

consumidor final.

Art. 3º - O descumprimento desta lei, sem prejuízo de outras penalidades previstas

na legislação em vigor, sujeita o infrator às seguintes sanções:

I - multa de duzentas Ufemgs por ocorrência, que será cobrada em dobro em caso

de reincidência;

II - cassação da inscrição estadual, no caso de duas ou mais reincidências

consecutivas.

Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, considera-se infrator o

estabelecimento que armazena o produto em desacordo com o disposto no art. 1º,

para fins de comercialização, ainda que o destinatário não seja o consumidor final.

Art. 4º- Para os efeitos desta lei, considera-se ocorrência:

I - a reclamação do consumidor, ou interessado, perante o estabelecimento que

comercializa o produto;

II - a lavratura de auto de infração pelo agente competente;

III - a comunicação da infração diretamente ao Procon, à autoridade policial ou à

Promotoria de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de

dotações orçamentárias próprias.
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Art. 6º - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2010.

Leonardo Moreira

Justificação: O destino do lixo é, notoriamente, uma das grandes preocupações

ambientais atuais. Uma das formas de amenizar esse problema num cenário mundial

que caminha cada vez mais para o excesso de consumo é a reciclagem. Esta, porém,

ainda avança a passos curtos. De um lado, há muitas iniciativas por parte da

sociedade civil organizada, com a criação de cooperativas de coleta de materiais

recicláveis e até mesmo com o reaproveitamento de materiais em atividades como

artesanato e construção civil. A participação do Estado, no entanto, ainda é muito

tímida. Faltam políticas públicas e incentivos para o setor. Um dos gargalos para o

desenvolvimento da coleta seletiva reside justamente na falta de empresas de

reciclagem e não na falta de coleta.

Como a demanda por materiais recicláveis é pequena, não há espaço para o

crescimento da coleta. Uma das formas de estimular essa atividade é a participação

do consumidor, que pode optar por comprar produtos de empresas que têm

responsabilidade com o meio ambiente. Havendo essa exigência por parte do

consumidor, certamente haverá maior movimentação da iniciativa privada na criação

de tecnologias de reciclagem ou reutilização das embalagens usadas para a

comercialização de seus produtos. Para que isso ocorra, a informação ao consumidor

é imprescindível.

Isso posto, submetemos este projeto de lei à avaliação dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.960/2010

Declara de utilidade pública a Instituição Beneficente Amor Cristão, com sede no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Instituição Beneficente Amor Cristão,

com sede no Município de Uberlândia.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2010.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: Fundada em 1992, a Instituição Beneficente Amor Cristão, com sede

no Município de Uberlândia, é entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente,

assistencial, educativo e cultural, que tem como objetivo a proteção e a defesa dos

direitos da criança e do adolescente, da pessoa idosa e do consumidor, além da

proteção ao meio ambiente e ao patrimônio histórico, artístico e cultural.

Com esse propósito, a Instituição promove atividades visando ao exercício pleno da

cidadania, especialmente voltadas para as pessoas mais carentes.

Tendo em vista a importância do trabalho realizado pela citada entidade, contamos

com a anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei, que pretende outorgar-

lhe o título de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.961/2010

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Boas Novas - ABN -, com

sede no Município de Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Boas Novas -

ABN -, com sede no Município de Muriaé.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2010.

Walter Tosta

Justificação: A Associação Beneficente Boas Novas - ABN -, com sede no

Município de Muriaé, fundada em 8/6/2009, é uma entidade civil, sem fins

econômicos, que tem como objetivo promover o bem-estar dos seu associados,

lutando pelos seus direitos; criar condições materiais e financeiras para a criação de

infraestrutura que permita alcançar seus objetivos com autonomia, independência e

segurança; prestar a seus associados assistência médica, social, cultural e
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profissional. A entidade também promove conferências e desenvolve projetos

desportivos, culturais, sociais e assistenciais, criando ainda parceria com veículos de

comunicação a fim de promover a integração cultural da comunidade, além de manter

casa de passagem para dependentes químicos e de promover o amparo a crianças e

adolescentes.

O trabalho da ABN é extremamente meritório, de modo que a entidade é

merecedora do título de utilidade pública, que lhe dará mais condições para

desempenhar sua elevada missão. Por sua importância, contamos com o apoio de

nossos pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.962/2010

Declara de utilidade pública a Associação Habitacional da Regional Ressaca, com

sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Habitacional da Regional

Ressaca, com sede no Município de Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2010.

Wander Borges

Justificação: A Constituição da República e a Lei nº 8.742, de 7/12/93, definem a

assistência social como uma política voltada para a proteção da família, da

maternidade, da infância, da adolescência e da velhice; o amparo às crianças e aos

adolescentes carentes; a integração no mercado de trabalho; a reabilitação e a

integração das pessoas portadoras de deficiências. Configura-se como política não

contributiva, realizada por meio de um conjunto integrado de ações da iniciativa

pública e da sociedade e pautada pelos princípios da universidade da cobertura e do

atendimento, da seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e

serviços.

Note-se, aliás, que a assistência social tem interface com diversas políticas
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públicas, envolvendo, em seus processos tático-operativos, ações de entidades

públicas e privadas que visem contribuir para a redução dos altos graus de

desigualdade social com que o País convive.

Em 1º/9/2006, diante da necessidade de redução das desigualdades sociais, a

sociedade civil se organizou e constituiu a Associação Habitacional da Regional

Ressaca, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza

beneficente e de promoção social, que tem como finalidade precípua a defesa dos

direitos sociais, especialmente, o de moradia em condições dignas.

A entidade apresenta as finalidades estatutárias seguintes: defender as entidades

populares, garantir o exercício da democracia, desenvolver ações de assistência

social, apoiar as entidades e grupos sociais que seguem os mesmos princípios, atuar

como agente promotor da habitação de interesse social e na produção e melhoria

habitacional, promover a formação e a capacitação dos associados, elaborar e

executar projetos sociais, estabelecer parcerias, convênios e contratos direcionados à

implementação de projetos sociais, sensibilizar a sociedade sobre o significado

político, social, econômico e cultural da grave crise do déficit habitacional, elaborar

cartilhas e jornais e desenvolver projetos voltados à moradia digna.

Entre as ações executadas pela associação, destacam-se o cadastramento das

famílias hipossuficientes, a prestação de atendimentos técnico-sociais, o

direcionamento das pessoas à rede social do município, a realização de cursos de

economia solidária e de capacitação e a prestação de atendimento jurídico.

Como visto, a entidade presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que

desenvolve ações que visam atender às crescentes demandas das pessoas em

situação de vulnerabilidade social e econômica, com o propósito de contribuir para

seu desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.963/2010
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Declara de utilidade pública o Instituto Vida Missão, com sede no Município de

Ituiutaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Vida Missão, com sede no

Município de Ituiutaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de outubro de 2010.

Zé Maia

Justificação: Fundado em 2001, o Instituto Vida Missão, com sede no Município de

Ituiutaba, é entidade sem fins lucrativos, que tem por escopo desenvolver ações

filantrópicas de prestação de serviços sociais à coletividade.

Com esse propósito, incentiva e orienta a realização de ações voluntárias, promove

ações de combate e prevenção ao uso de drogas, realiza oficinas e cursos

profissionalizantes destinados à juventude e distribui alimentos, medicamentos e

roupas às pessoas carentes. Além disso, ampara as famílias nas áreas da saúde,

alimentação, proteção à maternidade e à infância, contribui para o desenvolvimento

cultural, artístico e educacional da comunidade em que atua, incentiva a prática de

esportes e fomenta a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural. A

referida entidade zela ainda pelo meio ambiente, por meio do desenvolvimento

sustentável e as práticas de reciclagem.

Tendo em vista a importância do trabalho realizado pelo Instituto Vida Missão,

contamos com a anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei, que pretende

outorgar-lhe o título de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.709/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Centro Comunitário de Desenvolvimento Humano,

Profissional e Social pelos seis anos de sua fundação.

Nº 6.710/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto
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de congratulações com a Casa de Auxílio e Fraternidade Olhos da Luz pelos 12 anos

de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 6.711/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Federação de Futebol Society de Minas Gerais pelos 13

anos de sua constituição. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.712/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sociedade Musical Santa Cecília de Sabará pelos 229 anos

de sua fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 6.713/2010, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Prefeito Municipal de Lagamar pedido de providências para a realização das obras de

pavimentação na Rua Um, do Bairro Brasil, nesse Município.

Nº 6.714/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Editora Sempre, grupo responsável pela publicação dos

jornais "O Tempo", "Super Notícia" e "Pampulha", pela inauguração de seu novo

parque gráfico. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 6.715/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com D. Raymundo Damasceno Assis, Arcebispo de

Aparecida, por ter sido nomeado Cardeal pelo Papa Bento XVI. (- À Comissão de

Cultura.)

Nº 6.716/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à União dos Varejistas de Minas Gerais pelos 80 anos de

sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 6.717/2010, do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de providências

para a pavimentação asfáltica da estrada que liga o Município de Porteirinha ao de

Riacho dos Machados. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 6.718/2010, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Ananias Santos (Tucano), Vereador da

Câmara Municipal de Oliveira. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.719/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências relativas às
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precárias condições, que menciona, do Centro de Internação Provisória Dom Bosco.

(- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.720/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de informações sobre a morte

de um adolescente ocorrida nas instalações do Centro de Internação Provisória Dom

Bosco.

Nº 6.721/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado às

Secretárias de Educação e de Planejamento pedido de providências com vistas a que

enviem a essa Comissão relatório sobre os pedidos de aposentadoria pendentes dos

servidores da Educação e outras informações que menciona. (- Distribuídos à Mesa

da Assembleia.)

Nº 6.722/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências para que envie à Escola Estadual

Paulo Pinheiro da Silva, situada no Município de Caeté, a réplica de um esqueleto

humano.

Nº 6.723/2010, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhada aos Srs. Luiz Fernando Corrêa, Diretor-Geral do Departamento de

Polícia Federal, Jerry Antunes de Oliveira, Superintendente Regional da Polícia

Federal em Minas Gerais, e Tarcísio Humberto Parreiras Henriques Filho,

Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Ministério Público Federal em Minas

Gerais, manifestação de apoio à instalação de uma delegacia da Polícia Federal no

Município de Pouso Alegre, pelas razões que menciona.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Carlin Moura.

Proposições não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Do Deputado Tenente Lúcio em que solicita seja incluído em ordem do dia o Projeto

de Lei nº 3.797/2009, que dispõe sobre recomposição e reajustamento dos símbolos,

padrões de vencimento e proventos dos servidores do Poder Judiciário e dá outras

providências.
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Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho e

de Turismo e do Deputado Irani Barbosa.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Rosângela Reis.

A Deputada Rosângela Reis - Sr. Presidente, Deputado João Leite; Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, Deputada Maria Tereza Lara, profissionais da imprensa e demais

funcionários da Casa, mineiros e mineiras que nos assistem pela TV Assembleia, boa

tarde.

Durante esses quatro anos em que temos trabalhado em nosso mandato

parlamentar, utilizei várias vezes esta tribuna para denunciar situações que mereciam

atenção especial do poder público, discutir projetos em tramitação, prestar

homenagens ou trazer informações de interesse público. Hoje eu a ocupo para fazer

alguns agradecimentos especiais.

Quero agradecer aos 67.559 eleitores mineiros que, com seu voto, demonstraram

confiança em meu trabalho e em meus objetivos, reconduzindo-me assim à função de

sua representante no Legislativo pelos próximos quatro anos. Há quem diga que uma

reeleição é mais fácil do que conquistar a confiança dos eleitores pela primeira vez.

Não vejo dessa forma. Considero ambas as lutas dificílimas, pois são travadas num

contexto permanentemente móvel da política e das necessidades da população, além

de estarem sujeitas a ser determinadas também por fatores diferentes da avaliação

de nossa idoneidade, trabalho e propostas, embora acredite que esses sejam os

principais parâmetros observados pelo eleitor mineiro, que tem sido cada vez mais

participativo e exigente no exercício da cidadania.

Não nos mobilizamos por dinheiro, acordos políticos escusos ou interesses

meramente clientelistas. Acredito que somos vencedores porque abraçamos um

projeto político afinado com os clamores do povo e que essa recondução ao cargo de

Deputada represente sobretudo a aprovação popular do mandato que ainda está em

curso, com todo o trabalho parlamentar que foi realizado, as lutas que abraçamos e

as vitórias que obtivemos em benefício do povo e dos Municípios, especialmente do

nosso querido Vale do Aço, onde concentrei a maior parte dos meus esforços em
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busca, junto ao Executivo, da implantação de importantes políticas públicas.

Foi um trabalho permanente fazer com que chegassem a esses Municípios

recursos, serviços, equipamentos e redes de atendimento que contribuíssem para a

melhoria da qualidade de vida de suas populações em diversas áreas, como saúde,

educação, segurança pública, obras, trabalho, emprego, ação social, acesso à Justiça

e tantas outras. Para isso utilizamos importantes instrumentos, como a Comissão do

Trabalho, que presido desde o início desta legislatura; o Conselho Estadual do

Trabalho, Emprego e Geração de Renda - Ceter -, que integro como representante do

Legislativo; a Cipe Rio Doce, da qual sou membro desde 2008; as frentes

parlamentares criadas na Assembleia por minha sugestão - de apoio à Defensoria

Pública de Minas Gerais, à causa da duplicação da BR-381 e ao trabalho voluntário -;

as emendas ao Orçamento do governo; e as intermediações políticas junto aos

Executivos Estadual e Federal.

Além disso, tenho orgulho de deixar, como norma jurídica no Estado, a Lei nº

18.716, de janeiro deste ano, que cria a política estadual de fomento às atividades

realizadas por cidadãos e cidadãs de forma voluntária, em defesa de causas sociais,

ambientais e outras, com o objetivo de unir e fortalecer as diversas iniciativas já

existentes. Trouxe-me muita satisfação poder apoiar dessa forma o trabalho

voluntário, sem o qual poucas transformações sociais são alcançadas.

E ainda tenho orgulho de ter sido coautora, junto ao Deputado Doutor Rinaldo e à

bancada feminina, de proposta que foi abraçada pelo Executivo, tornando lei em

Minas a licença-maternidade para as servidoras públicas estaduais.

Agradeço a cada eleitor dos 263 Municípios mineiros onde obtivemos votos, por sua

demonstração de confiança em meu trabalho. Agradeço especialmente ao povo de

Ipatinga, onde conseguimos quase 40 mil votos; Mesquita, Ipaba, Santana do

Paraíso, Naque, Antônio Dias, Belo Oriente, Marliéria, São Sebastião do Anta,

Periquito, Joanésia, Jaguaraçu, Coronel Fabriciano, Timóteo e tantos outros. Muito

obrigada.

Agradeço ainda, de forma especial, àqueles que trabalharam comigo e nos

apoiaram nessa árdua campanha que procuramos levar aos vários rincões do Estado,

principalmente ao Vale do Aço. Sem essas fiéis e incansáveis contribuições, muitas
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delas verdadeiramente abnegadas, esse sucesso não teria sido possível.

Nesta oportunidade, quero reafirmar o meu compromisso de continuar trabalhando

pela melhoria da qualidade de vida do povo mineiro e pelo progresso dos Municípios.

Temos ainda muitas lutas importantes pela frente, como garantir a duplicação da BR-

381 e a estruturação, nos Municípios, das redes de proteção social previstas para o

cumprimento da Lei Maria da Penha, e conto com todos vocês, além dos meus

colegas parlamentares.

Reitero os meus cumprimentos a todos os Deputados reeleitos e aos que se

juntarão a nós no próximo mandato. Destaco a importante contribuição que os que

deixam esta Casa deram para que esta Legislatura fosse marcada por um excelente

trabalho, e parabenizo particularmente a Deputada Maria Tereza Lara e nossas

futuras colegas, as Deputadas Luzia Ferreira e Liza Prado, com quem dividirei as

responsabilidades de representar as causas femininas neste Parlamento.

Caros colegas, que, como representantes da população no Legislativo a partir de

2010, juntos e individualmente, possamos apresentar um trabalho que estimule a

participação da sociedade, esteja em sintonia com os seus interesses, promova o

desenvolvimento sustentável em nosso Estado e contribua para a valorização do

Poder Legislativo.

Quero aproveitar para parabenizar o nosso Governador Antônio Anastasia e o

Presidente desta Casa que compôs a chapa como Vice-Governador de Minas. Muito

nos orgulha sermos parceiros deste governo, junto ao PV, para que possamos levar

Minas a ter desenvolvimento e crescimento cada vez maiores. Minas avançará cada

vez mais!

Muito obrigada e um abraço a todos.

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Com a palavra, o Deputado Carlin

Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, ilustre Deputado Getúlio Neiva, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, imprensa presente, telespectadores da TV Assembleia,

estes últimos cinco dias que faltam para as eleições me chamam a atenção,

especialmente esta última semana, em que o Brasil vai passar por importante

momento e decisão de sua vida política, de seu rumo político e dos destinos de sua
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democracia. O Brasil se consolida como a maior democracia do mundo ocidental, e o

povo, de maneira soberana, vai escolher quem governará o País nos próximos quatro

anos.

Estava muito preocupado com o nível da campanha eleitoral, cheguei a fazer

alguns pronunciamentos sobre certos temas em debate que estavam contaminando a

campanha, mas concluí, nos últimos 15 dias, que o segundo turno possibilitou maior

participação da sociedade. Nesta semana, diversos movimentos sociais organizados

apresentaram manifestos: os de setores religiosos e movimentos cristãos, os

trabalhadores da educação do Estado, ex-Reitores da UFMG, todos declarando apoio

à candidatura de Dilma Rousseff. Isso mostra que o nível de debate tem de ser muito

elevado.

Gostaria de fazer registro especial sobre uma pessoa que tenho sempre como

referência para todos nós: Leonardo Boff, um dos intelectuais mais importantes do

País, que tem contribuído muito para o fortalecimento da democracia e do

desenvolvimento sustentável, para a preservação do meio ambiente e dos valores da

integração do homem com a natureza.

Leonardo Boff, no primeiro turno das eleições, teve grande destaque na campanha

da candidata Marina Silva, foi o coordenador de sua campanha; neste segundo turno,

declarou seu apoio à candidatura de Dilma Rousseff.

Com uma reflexão muito profunda, Leonardo Boff tem publicado artigos na revista

“Carta Capital” e na internet, no “site” da mesma revista. Peço vênia para reproduzir

um desses artigos, que me chamou muito a atenção pelo seu conteúdo e pela riqueza

de detalhes. (- Lê:)

“O Brasil está ainda em construção. Somos inteiros, mas não acabados. Nas bases

e nas discussões políticas sempre se suscita a questão: que Brasil finalmente

queremos? É então que surgem os vários projetos políticos elaborados a partir de

forças sociais com seus interesses econômicos e ideológicos com os quais

pretendem moldar o Brasil. Agora, no segundo turno das eleições presidenciais, tais

projetos repontam com clareza. É importante o cidadão consciente dar-se conta do

que está em jogo para além das palavras e promessas e se colocar criticamente a

questão: qual dos projetos atende melhor às urgências das maiorias que sempre
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foram humilhadas e ofendidas e consideradas zeros econômicos pelo pouco que

produzem e consomem? Essas maiorias conseguiram se organizar, criar sua

consciência própria, elaborar o seu projeto de Brasil e, digamos sinceramente,

chegaram a fazer de alguém de seu meio Presidente do País, Luiz Inácio Lula da

Silva. Foi uma virada de magnitude histórica.

Há dois projetos em ação. Um é o neoliberal, ainda vigente no mundo e no Brasil,

apesar da derrota de suas principais teses na crise econômica financeira de 2008.

Esse nome visa a dissimular, aos olhos de todos, o caráter altamente depredador do

processo de acumulação, concentrador de rendas, que tem como contrapartida o

aumento vertiginoso das injustiças, da exclusão e da fome. Para facilitar a dominação

do capital mundializado, procura-se enfraquecer o Estado, flexibilizar as legislações e

privatizar os setores rentáveis dos bens públicos.”

É interessante observar que esse modelo hoje sofre consequências na França,

onde, há cerca de 15 dias, acontece uma greve porque o modelo neoliberal de lá

insiste em retirar direito dos trabalhadores.

Continua Leonardo Boff. (- Lê:)

“O Brasil, sob o governo de Fernando Henrique Cardoso, embarcou alegremente

nesse barco, a ponto de, no final de seu mandato, quase afundar o Brasil. Para dar

certo, ele postulou uma população menor que aquela existente. Cresceu a multidão

dos excluídos. Os pequenos ensaios de inclusão foram apenas ensaios para disfarçar

as contradições inocultáveis.

Os portadores desse projeto são aqueles partidos ou coligações, encabeçados pelo

PSDB, que sempre estiveram no poder com fartas benesses. Esse projeto prolonga a

lógica do colonialismo, do neocolonialismo e do globocolonialismo, pois sempre se

atém aos ditames dos países centrais.

José Serra, do PSDB, representa esse ideário. Por detrás dele, estão o

“agrobusiness”, o latifúndio tecnicamente moderno e ideologicamente retrógrado,

parte da burguesia financeira e industrial. É o núcleo central do velho Brasil das elites

que precisamos vencer, pois elas sempre procuram abortar as chances de um Brasil

moderno com uma democracia inclusiva.

O outro projeto é o da democracia social e popular do PT. Sua base social é o povo
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organizado e todos aqueles que, pela vida afora, empenharam-se por um outro Brasil.

Esse projeto se constrói de baixo para cima e de dentro para fora. Quer forjar uma

nação autônoma, capaz de democratizar a cidadania, mobilizar a sociedade e o

Estado para erradicar, em curto prazo, a fome e a pobreza, garantir um

desenvolvimento social includente que diminua as desigualdades. Esse projeto quer

um Brasil aberto ao diálogo com todos, visa à integração continental e pratica uma

política externa autônoma, fundada no ganha-ganha, e não na truculência do mais

forte.

Ora, o governo Lula deu corpo a esse projeto. Produziu uma inclusão social de mais

de 30 milhões e uma diminuição do fosso entre ricos e pobres, nunca assistidos em

nossa história. Representou, em termos políticos, uma revolução social de cunho

popular, pois deu novo rumo ao nosso destino. Essa virada deve ser mantida, pois faz

bem a todos, principalmente às grandes maiorias, pois lhes devolveu a dignidade

negada.

Dilma Rousseff se propõe a garantir e a aprofundar a continuidade desse projeto

que deu certo. Muito foi feito, mas muito falta ainda por fazer, pois a chaga social dura

já há séculos e sangra.

É aqui que entra a missão de Marina Silva, com seus cerca de 20 milhões de votos.

Ela mostrou que há uma faceta significativa do eleitorado que quer enriquecer o

projeto da democracia social e popular. Esta precisa assumir estrategicamente a

questão da natureza, impedir sua devastação pelas monoculturas, ensaiar uma nova

benevolência para com a mãe-terra. Marina, em sua campanha, lançou esse

programa. Seguramente ela se inclinará para o lado de onde veio, o PT, que ajudou a

construir e agora a enriquecer. Cabe ao PT escutar essa voz que vem das ruas e,

com humildade, saber abrir-se ao ambiental proposto por Marina Silva.

Sonhamos com uma democracia social, popular e ecológica que reconcilie ser

humano e natureza para garantir um futuro comum, feliz, para nós e para a

humanidade, que nos olha cheia de esperança.”

Leonardo Boff ainda pondera o seguinte. (- Lê:)

“O Brasil já deixou de “estar deitado eternamente em berço esplêndido”. Nos

últimos anos, particularmente sob a administração do Presidente Lula, conheceu
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transformações inéditas em nossa história. Elas derivaram de um projeto político que

decide colocar a Nação acima do mercado, que concede centralidade ao social-

popular, conseguindo integrar milhões e milhões de pessoas antes condenadas à

exclusão e a morrer antes do tempo. Apesar dos constrangimentos que teve que

assumir da macroeconomia neoliberal, não se submeteu aos ditames vindos do FMI,

do Banco Mundial e de outras instâncias que comandam o curso da globalização

econômica. Abriu um caminho próprio, tão sustentável que enfrentou com sucesso a

profunda crise econômico-financeira que dizimou as economias centrais e que,

devido à escassez crescente de bens e serviços naturais e ao enriquecimento global,

está pondo em xeque a própria reprodução do sistema do capital.

O governo Lula realizou a revolução brasileira no sentido de Caio Prado Júnior, no

seu clássico “A revolução brasileira de 1966”: “Transformações capazes de

reestruturar a vida de um país de maneira consentânea com suas necessidades mais

gerais e profundas e as aspirações da grande massa de sua população... Algo que

leve a vida do País por um novo rumo”. As transformações ocorreram, as

necessidades mais gerais de comer, morar, trabalhar, estudar e ter luz e saúde

foram, em grande parte, realizadas. Rasgou-se um novo modelo rumo ao nosso país,

rumo que confere dignidade, sempre negada às grandes maiorias. Lula nunca traiu

sua promessa de erradicar a fome e de colocar o acento no social. Sua função foi tão

impactante que foi considerado uma das grandes lideranças mundiais. Esse

inestimável legado não pode ser posto em risco. Apesar dos erros e desvios ocorridos

durante seu governo, que importa reconhecer, corrigir e punir, as transformações

devem ser consolidadas e completadas. Esse é o significado maior da vitória da

candidata Dilma, que é portadora das qualidades necessárias para esse “fazimento”

continuado do novo Brasil.

Por isso é importante derrotar o candidato da Oposição, José Serra. Ele representa

outro projeto de Brasil que vem do passado, reveste-se de belas palavras e de

propostas ilusórias, mas que fundamentalmente é neoliberal e não popular e que se

propõe privatizar e debilitar o Estado para permitir atuação livre do capital privado

nacional, articulado com o mundial.

Os ideólogos do PSDB que sustentam Serra consideram como irreversível o
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processo de globalização pela via do mercado, apesar de estar em crise. Dizem:

“Nele devemos nos inserir mesmo que seja de forma subalterna”. Caso contrário,

pensam eles, seremos condenados à irrelevância histórica. Isso aparece claramente

quando Serra aborda a política externa. Explicitamente se alinha às potências

centrais, imperialistas e militaristas que persistem no uso da violência para resolver

os problemas mundiais, ridicularizando o intento do Presidente Lula de fundar uma

nova diplomacia baseada no diálogo e na negociação sincera na base do ganha-

ganha.

O destino do Brasil, dentro dessa opção, está mais pendente das megaforças que

controlam o mercado mundial do que das decisões políticas dos brasileiros. A

autonomia do Brasil com um projeto próprio de Nação, que pode ajudar a

humanidade, atribulada por tantos riscos, a encontrar um novo rumo salvador, está

totalmente ausente em seu discurso. Esse projeto neoliberal, triunfante nos oito anos

sob Fernando Henrique Cardoso, realizou feitos importantes, especialmente na

estabilização econômica. Mas fez políticas pobres para os pobres e rica para os ricos.

As políticas sociais não passavam de migalhas. Os portadores do projeto neoliberal

são setores ligados ao agronegócio de exportação, as elites econômico-financeiras -

modernas no estilo de vida, mas conservadoras no pensamento -, os representantes

das multinacionais sediadas em nosso país e as forças políticas da modernização

tecnológica sem transformações sociais. Votar em Dilma é garantir as conquistas

feitas em favor das grandes maiorias e consolidar um Estado cuja Presidente saberá

cuidar do povo, pois é da essência do feminino cuidar e proteger a vida em todas as

suas fases.”

Esse é o exemplo de como uma campanha deve ser feita, em alto nível e com

discussão de conteúdo político e ideológico.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público presente nesta Casa, mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia nas

diversas cidades de Minas Gerais, venho a esta Tribuna para comemorar a

inauguração hoje de uma obra esperada há décadas, que já foi manchete de muitos
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jornais, devido às dezenas de vítimas de acidentes que ocorreram naquele local.

Refiro-me à inauguração do Viaduto das Almas, no Km 592 da BR-040. Está hoje em

Belo Horizonte o Ministro Paulo Sérgio para inaugurar essa obra, prometida por

tantos governos, mas só agora inaugurada.

Agradeço ao Ministro Paulo Sérgio e ao Presidente Lula não só o Viaduto das

Almas, mas muitas e muitas outras obras de infraestrutura viária que estão sendo

executadas na rodovias federais de Minas Gerais.

Depois de anos e anos de espera, estamos também com quase toda a obra pronta

da BR-135, no trecho de Curvelo a Montes Claros. Está ficando uma maravilha. A

estrada está totalmente restaurada, com alargamento das pontes. A duplicação do

trecho de Belo Horizonte até a BR-040 está também quase pronta e a própria BR-

040, em direção ao Rio de Janeiro, está sendo reformada. São obras como essas que

vão melhorar o nosso trânsito caótico hoje nas rodovias, evitando mortes e acidentes.

Assim, mais uma vez, agradeço ao Ministro Paulo Sérgio, ao Presidente Lula, a

nossa ex-Ministra Dilma Roussef, idealizadora dessas obras quando lançou o PAC,

que é uma realidade no Brasil, principalmente em Minas. Temos, assim, muito a

comemorar.

Tenho um motivo a mais para comemorar com relação à BR-135, no trecho que liga

Itacarambi-Manga-Montalvânia. Nos governos anteriores, nesta época do ano,

aquelas cidades ficavam totalmente ilhadas. Ficamos, inclusive, nos primeiros quatro

anos do governo Aécio Neves sem sequer passar uma máquina naquela rodovia, que

não era pavimentada. Foi necessária toda uma ação nossa para que o Presidente

Lula fizesse um decreto e assumisse aquele trecho da BR-135.

Só então conseguimos recursos para recuperá-la. Hoje ela se encontra toda

recuperada, e recebemos a boa notícia de que será toda pavimentada. Aliás, as

obras entre Montalvânia até a divisa com a Bahia já foram iniciadas. A construtora J

Malucelli, responsável pelas obras de Manga a Monte Rei, já está na cidade de

Manga tomando todas as providências. Ela está fazendo as instalações do escritório

para o início dessa importante obra que mudará também a cara daquela região,

ligando Minas Gerais, pela BR-135, ao Rio de Janeiro e a São Luís do Maranhão.

Assim, as regiões de Manga, Januária, Itacarambi e Montalvânia se tornarão
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importantes corredores de desenvolvimento e de escoamento de produção dos

produtos do Projeto Jaíba.

Enfim, após a conclusão dessas obras, esperamos - e já estamos reivindicando ao

governo - a possível construção de uma ponte sobre o Rio São Francisco na cidade

de Manga, com o intuito de integrar toda a região no desenvolvimento que chegará

com a pavimentação total da BR-135, uma vez que o trecho mais importante dela - de

Montes Claros até Curvelo - já está praticamente recuperado. Sem dúvida alguma,

com a recuperação da BR-040 até o Rio de Janeiro e com a inauguração completa do

Viaduto das Almas, todo esse conjunto de obras mudará a realidade do Estado.

Aproveitando que já estamos falando sobre as obras das estradas, ressalto a

importância de fazer uma cobrança ao governo do Estado. Afinal, nos últimos três

meses, justamente no período eleitoral, o DER deu uma trégua e não perseguiu os

nossos taxistas, que puderam exercer seu trabalho livremente. Mas agora, assim que

passaram as eleições, as operações já voltaram a atuar, ou seja, a indústria da multa

está voltando às estradas. Nesta semana, todos os taxistas do Norte de Minas e a

maioria das lideranças me telefonaram para me dizer que foi só passarem as

eleições, que “blitze” voltaram a ocorrer.

Portanto, esperamos um tratamento diferenciado e mais responsável por parte do

governo, pois não podemos admitir que Minas Gerais seja o único Estado da

Federação onde uma pessoa não pode pegar um táxi para ir de uma cidade a outra.

O sujeito está sendo obrigado por um decreto do governo a ter de andar de ônibus. O

governo precisa conhecer melhor Minas Gerais. Temos várias cidades neste Estado

que nem linha de ônibus têm. Os nossos Distritos não têm linhas de ônibus, e, às

vezes, a maioria deles tem ônibus apenas uma vez por dia. Por exemplo, se o ônibus

sai às 7 horas da manhã, e o sujeito adoece às 8, ele terá de esperar até as 7 horas

do dia seguinte para poder se deslocar, porque está proibido em Minas Gerais o ser

humano contratar um táxi para resolver seus problemas em outra cidade.

Voltaremos a falar desse tema aqui. Fiquei triste, pois, nos últimos três anos,

travamos uma batalha no Plenário desta Casa, realizamos várias audiências públicas

em vários cantos do Estado e discutimos várias vezes com os Diretores do DER

convocados para participarem em audiências públicas aqui. E, de uma hora para
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outra, nos últimos três meses - de junho até o final de outubro -, “blitze” do DER foram

suspensas, coincidentemente com o período eleitoral. No entanto, assim que

passaram as eleições, elas retornam, e isso cheira mal; cheira a enganação. Passa a

ideia de que o problema estava resolvido, de que o Estado não iria mais perseguir os

taxistas. Assim que passam as eleições, e com a reeleição do Governador, volta a

indústria da multa e, é claro, parece que escolhem sempre o Norte de Minas para

começarem a atuar.

Parece que têm um saco de maldades com o intuito de perseguir a minha região,

que já mostrou, até mesmo nas urnas, a insatisfação com o tratamento que é

atribuído a ela por este governo. O Governador foi derrotado em várias cidades do

Norte de Minas, e esperamos que isso lhe sirva de lição. O governo precisa melhorar

o tratamento atribuído ao Norte de Minas. Lá se instalaram a indústria das multas

ambientais e a perseguição aos nossos produtores, aos nossos taxistas. Então

esperamos que o Governador trate o Norte de Minas como deve ser tratado, neste

segundo mandato, que faça um governo realmente republicano, que trate a todos

com igualdade. Esperamos que faça um governo da forma como faz o Presidente

Lula, ao dirigir o País.

O Presidente Lula tem dado exemplo não só para Minas, mas também para o Brasil

inteiro, pela sua forma simples de governar, dando atenção a todos, sem discriminar

ninguém. Temos um Presidente que nunca discriminou Prefeito nem Governador. A

prova disso é o nosso Estado, que é governado pelo PSDB e tem tratamento “vip”

pela Presidência da República. O conjunto de obras e recursos investidos em Minas

Gerais é o maior da história. Basta comparar o que o governo federal investiu em

Minas nos últimos oito anos ao que foi investido nos oito anos de governo do

Fernando Henrique e do Serra. Além de não realizarem nenhuma obra importante

aqui, nenhum programa social, de não terem criado nenhuma universidade, nenhuma

escola técnica, de não terem investido na saúde, essa dupla, que ficou de 1994 a

2002 no poder, tratou este Estado a pão e água. A raiva contra os mineiros era tão

grande que o Fernando Henrique, por várias vezes, chegou ao ponto de sequestrar o

Fundo de Participação do Estado, quando o Itamar era Governador. E não foi

somente contra o Itamar. Tenho várias reportagens de jornais que mostram que o
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próprio aliado, o ex-Governador Eduardo Azeredo, reclama da falta de atendimento,

da má vontade que Serra e Fernando Henrique tinham com Minas Gerais. E isso era

evidente, assim como ficou evidente também, nas prévias do PSDB, que eles

passaram a rasteira no Aécio, não deixando que ele concorresse à Presidência da

República. É assim que eles olham por Minas Gerais, e é por isso que não temos

saudades dessa dupla que persegue o Estado há muito tempo.

Esperamos que o povo mineiro saiba escolher corretamente o melhor projeto para o

País. O que queremos? A continuidade do que está dando certo, as coisas boas que

o Presidente Lula faz para o Brasil, e especialmente para Minas Gerais, os projetos

importantes na área social e na educação? Serão entregues, em todo o Brasil, 214

novas escolas técnicas ainda este ano e mais 12 serão entregues em Minas Gerais,

das quais 10 ficarão no Norte do Estado: em Manga, Brasília de Minas, Taiobeiras,

Monte Azul, Espinosa, Janaúba, Bocaiúva. Várias outras cidades do Norte do

Jequitinhonha serão beneficiadas com novas escolas técnicas pelo governo federal

em convênio com a Unimontes. É por isso que temos de comemorar tudo de bom que

o Lula tem feito, não só as estradas, não só os R$6.000.000.000,00 que estão sendo

investidos na recuperação das rodovias federais em Minas, mas também as obras do

PAC, os investimentos na área de saneamento, o projeto Minha Casa, Minha Vida, o

ProUni, que atende quase 800 mil jovens de famílias carentes que jamais sonhavam

estar em uma faculdade e que hoje estão estudando em faculdades particulares

pagas pelo governo. É preciso falar também que triplicamos o número de vagas nas

universidades públicas.

O Presidente Lula criou e inaugurou 14 novas universidades federais no Brasil

contra apenas 1 nos oito anos do governo FHC e Serra.

É este o novo Brasil que queremos: o país que dá oportunidade, que gerou 15

milhões de empregos com carteira assinada, que retirou 29 milhões de pessoas da

linha da pobreza, que permitiu a 36 milhões de pessoas passarem para a classe

média, que sediará a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, que não deve mais

nenhuma satisfação ao FMI. Enfim, esse é o Brasil de Lula, de Dilma e do povo.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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A Sra. Presidente (Deputada Rosângela Reis) - Com a palavra, o Deputado Getúlio

Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Minha cara Presidente, Deputada Rosângela Reis, é

uma alegria revê-la depois de uma campanha vitoriosa na sua Ipatinga, enfrentando

muitas dificuldades. E agora está de volta a esta Casa e reeleita, para nossa alegria e

nosso prazer. V. Exa. sabe da nossa admiração e, sobretudo, do respeito que temos

pela sua liderança independente e corajosa naquela importante cidade de Minas

Gerais.

Quero tratar novamente do mesmo assunto que me trouxe à tribuna na semana

passada, a fim de esclarecer a população da minha região. Fiquei um pouco

lisonjeado com a audiência da TV Assembleia, em função do meu pronunciamento e

das várias pessoas que me procuraram para saber detalhes da decisão do governo

de construir a ferrovia que liga o Estado à Bahia, passando pelos Vales do Mucuri e

Jequitinhonha e chegando ao Norte de Minas, com investimentos da ordem de

R$1.000.000.000,00 e extensão entre 475km e 500km. Anunciamos aqui, há mais de

três meses, a conversa que tivemos com o Governador Anastasia durante viagem a

Paulistas e Água Boa e, posteriormente, a Almenara e Rubim. Discutimos esse

assunto longamente, e o nosso Governador tomou a decisão de determinar à

Secretaria de Desenvolvimento Econômico que acelere esse projeto de construção

da nova ferrovia no Estado, fazendo, é claro, pedido natural ao governo federal,

porque se trata de ferrovia a ser construída em dois Estados. E a autorização foi

concedida, juntamente com a parceria público-privada.

Gostaria de esclarecer alguns tópicos. As pessoas nos perguntam, querem saber

detalhes sobre a obra. Trata-se de uma ferrovia que atenderá às novas ocorrências

minerárias existentes na região do Alto Rio Pardo, que, equivocadamente, é chamada

de Norte de Minas, mas que, de fato, é Nordeste. As manchetes dos jornais sempre

citam a região como Norte, mas é Nordeste, está no Vale do Jequitinhonha. Há

necessidade de implantação dessa estrada de ferro em função do grande volume de

jazidas de minério de ferro que estão sendo pesquisadas. O trabalho preparatório

prevê o início da exploração a partir de abril de 2011. O governo do Estado

determinou então que fosse feito estudo profundo e contratação de empresa
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internacional para verificar o trajeto a ser construído.

Como as negociações foram ocorrendo ao longo dos anos? Desde 1970, como

jornalista, debatemos a necessidade de explorarmos as ricas jazidas existentes na

região não apenas de Rio Pardo, Salinas, Porteirinha, mas também de Malacacheta,

Padre Paraíso, Caraí, Genipapo de Minas, Chapada do Norte, Minas Novas e Água

Boa.

Em todas essas cidades, já identificamos jazidas minerais importantes de minério

de ferro, chumbo, estanho e níquel, além das de bário, boro ou lítio existentes na

região de Araçuaí.

Tive a felicidade de ser convocado pelo Governador Eduardo Azeredo para a

Secretaria de Estado de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos e naquela

oportunidade fizemos o mapeamento geológico. Quando foram descobertas as

jazidas, realizamos um trabalho posterior, contando com o auxílio do DNPM, de

quantificação dessas jazidas e de qualificação dos minérios existentes com intuito de

convocar empresários que pudessem se interessar por sua exploração.

As jazidas da região de Rio Pardo de Minas, ou seja, do chamado Alto Rio Pardo, e

especificamente de Grão-Mogol estão estimadas em 15 bilhões de toneladas. Com

extensão na serra, chegando até próximo à Chapada do Norte e a Jenipapo de

Minas, as jazidas se ampliam para 20 bilhões de toneladas. Voltando a explicar, 20

bilhões de toneladas significam uma jazida superior a todas as jazidas existentes no

Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, que, aliás, sustentaram a economia mineira

por mais de 100 anos.

As empresas que se interessavam por tudo isso, como a Votorantim, a Miba e a

Transminas, buscavam uma forma mais barata de conduzir esse minério de ferro

para um porto de mar mais próximo. Houve a influência do governo da Bahia no

intuito de que se fizesse o mineroduto seguindo para Ilhéus. O governo de Minas

entrou em ação para definir a situação, conforme era o nosso apelo, a nossa

peroração no Plenário e a nossa luta nos jornais locais, nas emissoras de televisão

de nossa região e, sobretudo, no informativo de nosso gabinete e nos nossos

entendimentos diretos com a Secretaria, com o Indi e com vários técnicos de

governo. Insistimos, afirmando que o mineroduto não traria benefício para aquela
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região e serviria apenas para as empresas. Além disso, deixaria de lado todo o

restante de material existente na região, especialmente o granito. Hoje já produzimos

em torno de 400 carretas-dia que estão criando um problema de tráfego nas nossas

rodovias e demolindo até alguns trechos do Proacesso - estradas que foram feitas

para tráfego relativamente leve, e não pesado. Uma pedra de granito pesa 27t. Então

já há um problema.

Portanto tínhamos de ter a oportunidade de o governo interferir - e o governo

interferiu. Já não é mineroduto. Na verdade, será estrada de ferro. Agora é preciso

descobrir qual é o melhor trajeto. Tenho defendido a tese de que o melhor é aquele

que economizaria recursos financeiros e, sobretudo, tempo. Desde o governo Sarney,

a Ferronorte é muito debatida nos programas de televisão. Hoje o Serra fala muito

sobre esse assunto, e a Dilma tenta falar sobre ele. Foram construídos até agora

apenas 240km. Para se construir uma estrada de ferro com quase 500km de

extensão, a estimativa é que o curso da terraplenagem seria, aproximadamente, de

seis a oito anos. Ora, se já vamos começar a preparar o terreno para instalar o

equipamento para a exploração do minério de ferro de uma jazida equivalente ao

Quadrilátero Ferrífero, não podemos esperar tanto tempo. Logo, a opção mais lógica

e correta que estamos defendendo é a reconstituição da Estrada de Ferro Bahia-

Minas, cujo leito está disponível. Embora limitador na velocidade, o leito dessa antiga

estrada de ferro já existe. Por outro lado, é uma economia fantástica de recursos

financeiros, pois todos os terrenos do antigo leito foram transferidos para os

Municípios cortados pela ferrovia, por iniciativa do Deputado Luís Leal, da minha

terra, junto ao Ministério dos Transportes.

Não há nenhum custo de terreno nem de desapropriação, os Municípios entregam

esse antigo leito para exploração, e ganharemos de seis a oito anos de prazo. Caso

as obras se iniciem em 2012, no final de 2013 e princípio de 2014, a ferrovia já

poderá estar sendo explorada, atendendo às jazidas daquela região. Além do mais, a

Estrada de Ferro Bahia-Minas, saindo de Caravelas, na Bahia, cortando todo o Vale

do Mucuri e chegando até o miolo do Vale do Jequitinhonha, em Araçuaí, seria um

eixo ferroviário que poderia gerar muitos ramais para as várias jazidas existentes. O

lítio produzido em Araçuaí é processado em Divisa Alegre, para depois ser exportado,
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o que poderia ser feito por meio da ferrovia. Toda a produção de granito da região é

levada para o Espírito Santo por meio da Estrada do Boi ou da BR-116, seguindo até

Governador Valadares e ficando estocada no pátio da Companhia Vale do Rio Doce,

porque a rodovia não comporta o transporte desse material. São toneladas

estocadas.

A região está preocupada com o assunto, mas está muito feliz e satisfeita, assim

como fiquei muito eufórico com a notícia estampada no jornal “O Tempo”, na quarta-

feira passada. A determinação do governo é uma vitória, pois, há 40 anos, luto por

essa estrada de ferro. A estrada que existia foi fechada pela junta militar na época da

ditadura, com base em um decreto que mandava erradicar ramais deficitários. Na

verdade, tratava-se de uma estrada de ferro completa.

Dissemos que não haverá desapropriação, porque os terrenos são de propriedade

das Prefeituras; que não haverá necessidade de grandes terraplenagens, porque está

pronta no antigo leito; e que haverá economia de seis a oito anos para que possamos

usufruir essa estrada de ferro. Quando Teófilo Benedito Ottoni fundou Filadélfia,

cidade que hoje tem o seu nome, ele contratou uma companhia francesa para

construir uma estrada de ferro em 1871. Naquela época era possível fazer isso.

Sempre estranhei o fato de a junta militar erradicar uma estrada inteira, com base em

um decreto que mandava erradicar ramais deficitários, e ninguém nunca ter-se

preocupado com isso ao longo de tantos anos.

Trabalhamos muito nesse assunto, foi quase uma catilinária. Verificamos que, no

governo de Aureliano Chaves, ele se preocupou com o assunto. Já estávamos

partindo para uma radicalização, quase criando o Estado de Cabrália, encaixando o

Nordeste de Minas no Sul da Bahia, em virtude da desatenção histórica dos governos

estadual e federal para com aquela região, quando o governador Aureliano Chaves

nos procurou para conhecer o assunto detalhadamente. É necessário termos um

pouco de conhecimento da história. Quando Teófilo Ottoni criou a Companhia de

Navegação do Vale do Mucuri e contratou a empresa para fazer uma estrada de

ferro, ele detinha a propriedade de uma sesmaria de seis léguas ao longo desse

antigo leito da estrada de ferro. A propriedade é da Companhia de Navegação do

Vale do Mucuri, que, extinta pelo governo do Estado à época, teve suas ações
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transferidas para o Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais e, após sua

extinção, para o Bemge. Sendo extinto o Bemge, essas ações estão dentro desse

projeto dos ativos que o Estado quer colocar como garantia para fazer antecipação de

receita.

Então chegou o momento de discutirmos o seguinte: se essas terras continuam

pertencendo à Companhia de Navegação do Vale do Mucuri e, assim, passaram a

ser propriedade do Estado de Minas Gerais, por que não negociar com o governo da

Bahia a possibilidade de que Minas tenha o seu porto do mar? Isso foi o que fez

recentemente o Peru, ao ceder à Bolívia um espaço para que ela tenha um porto de

mar de sua propriedade por 99 anos. Essa discussão volta à tona exatamente no

momento em que se apresenta um projeto de lei que autoriza o governo a vender,

negociar ou financiar os ativos, entre os quais os do Bemge, em que se incluem as

ações da Companhia de Navegação do Vale do Mucuri e da Estrada de Ferro Bahia-

Minas, essas sesmarias que Teófilo Benedito Ottoni conseguiu já na época do

Império.

Assim, concluindo, quero explicar ao povo de nossa região que há uma

determinação do governo do Estado: não se aceita o mineroduto; vai ser ferrovia. A

ferrovia pode até ser uma interligação de Governador Valadares a Teófilo Otôni,

fazendo-se a conexão com Araçuaí, descendo até a Bahia. É certo que existe o

problema do Porto de Caravelas, que está em frente ao Coral dos Abrolhos, reserva

ambiental mundial, mas é preciso que se estude esse assunto e que a população seja

esclarecida a respeito dos detalhes dessa transação e fique sabendo quantos e

quantos anos gastamos discutindo esse assunto, que é importantíssimo para o Vale

do Mucuri, para o Vale do Jequitinhonha e para o Norte e o Noroeste de Minas e que

inclui até uma ferrovia de penetração no território brasileiro, chegando até Brasília

quase em linha reta, como pode constatar quem verificar o mapa do Brasil.

Assim, ocupei a tribuna na tentativa de prestar essas explicações. Se

permanecerem algumas dúvidas, naturalmente voltarei à tribuna para esclarecê-las,

dizendo que a nova ferrovia que se projeta para Minas Gerais será a redenção da

região mais deprimida e pobre do Estado - o Nordeste e o Norte de Minas -, que

realmente precisa desse estímulo e incentivo do governo, que está preconizando a
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construção dessa estrada de ferro a partir de 2012. Muito obrigado, Sra. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

A Sra. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à

2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que o Balanço Geral do Estado relativo ao

exercício de 2009 foi publicado em essencialidades no “Diário do Legislativo” do dia

20/10/2010 e foi distribuído em avulso aos Deputados, na mesma data, por meio

eletrônico. A Presidência informa, ainda, que o prazo de 10 dias para requerimento de

informações ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas teve início no dia

21/10/2010, encerrando-se na segunda-feira, dia 1º/11/2010.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 4.894/2010, do

Governador do Estado, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - para o período 2008-2011, e o Projeto de Lei nº 4.895/2010,

do Governador do Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento

Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado para o exercício de 2011, foram publicados, em sua

essencialidade, no “Diário do Legislativo” do dia 21/10/2010, e distribuídos em avulso,

por meio eletrônico, às Deputadas e aos Deputados na mesma data. A Presidência

informa, ainda, que o prazo de 20 dias para apresentação de emendas aos projetos

na Comissão de Fiscalização Financeira teve início no dia 22/10/2010 e será

encerrado em 10/11/2010.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da
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Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 6.722/2010, da

Comissão de Educação, e 6.723/2010, da Comissão de Assuntos Municipais.

Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, a Sra. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 17ª

Reunião Ordinária, em 20/10/2010, dos Requerimentos nºs 6.607 e 6.608/2010, do

Deputado Wander Borges, 6.619 e 6.621 a 6.623/2010, da Comissão de Direitos

Humanos, e 6.661, 6.663, 6.665 a 6.670 e 6.672/2010, do Deputado Wander Borges;

e de Turismo - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 20/10/2010, do

Requerimento nº 6.657/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-

se.).

Votação de Requerimentos

A Sra. Presidente - Requerimento do Deputado Carlin Moura, solicitando ao Diretor

Superintendente da Concessionária Autopista Fernão Dias providências para que

seja construída passarela para pedestres na Rodovia BR-381, na altura do Km 424,3,

no Bairro Jardim Piemonte, no Município de Betim, bem como para que seja instalada

iluminação nas passarelas localizadas nos Kms 478+300 e 480+730, ambas com

previsão de instalação para este ano. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Encerramento

A Sra. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para

a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 27,

às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/10/2010
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Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Questão de ordem -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Adelmo

Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -

Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa

- João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Mauri Torres - Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - Ruy Muniz -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei

Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Às 20h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, quero fazer o registro da visita, ontem, a

Minas Gerais, do nosso Ministro da Educação, Fernando Haddad, que aqui veio para

conhecer, na sua integralidade, o projeto do consórcio das universidades federais nas

regiões Sul e Sudeste do Estado. O consórcio abarcará sete importantes
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universidades de Minas: Viçosa, Itajubá, Lavras, São João del-Rei, Ouro Preto e

outras, que estão com uma proposta inovadora, a fim de otimizar sua capacidade e

potencial para a produção de ciência e tecnologia visando ao desenvolvimento do

nosso Estado. O Ministro ouviu com muita atenção a proposta e se comprometeu,

junto ao Congresso Nacional, a elaborar um projeto de lei que contemple a

possibilidade desse consórcio. As instituições estão em um processo de discussão

interna com seus conselhos universitários e torcemos para que essa ideia inovadora,

bastante criativa e importante, saia do papel e se transforme em realidade. O Ministro

também trouxe boas notícias relativas ao Programa de Financiamento do Ensino

Superior - Fies - para os alunos que não estão contemplados pelo ProUni e que

tomam empréstimos na Caixa Econômica Federal - CEF -, com duas novidades

importantes para os universitários brasileiros. A primeira é a dispensa de fiador. O

aluno que tem o Fies não precisa mais apresentar fiador para assinar contrato com a

CEF, o que lhe proporciona mais facilidade para conseguir o empréstimo. A segunda

novidade é que, se os alunos que estudarem em escola particular por esse

financiamento, após sua formatura, forem trabalhar na área de saúde pública, ou

seja, se trabalharem na rede pública de saúde, como médicos, enfermeiros ou

fisioterapeutas, estarão anistiados do pagamento do empréstimo feito com a CEF. O

mesmo se aplica aos alunos que se formarem com o Fies e vão trabalhar na rede

pública como professores ou pedagogos. Em resumo, os alunos das áreas de saúde

e educação que trabalharem para o poder público, prestando serviços para uma

instituição pública, estarão dispensados das mensalidades do Fies. São boas notícias

que o Brasil recebe. Certamente, o Ministro Fernando Haddad tem feito um trabalho

maravilhoso no Ministério da Educação, valorizando o ensino superior no Brasil. Hoje

recebemos também a visita do Ministro dos Transportes, Márcio de Freitas, como já

disse o colega Deputado Paulo Guedes. O Ministro veio inaugurar a obra do antigo

Viaduto das Almas, hoje um novo viaduto, pelo qual esperamos há 30 anos. Foi

graças ao governo do Lula que finalmente a BR-040 recebeu essa obra tão

importante. Sabemos que Minas precisa de mais investimentos e estamos nessa

expectativa, especialmente no que diz respeito a investimentos para a duplicação da

BR-381, cujos recursos já estão garantidos, mas que ainda não pôde ser realizada
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em função da burocracia do Tribunal de Contas. De qualquer forma, sabemos que ela

será realizada no momento oportuno. Fica aqui o nosso registro. Na oportunidade, Sr.

Presidente, verificando de plano a ausência de quórum para a continuação dos

nossos trabalhos, peço o encerramento da reunião.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 27, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/8/2010

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Neider Moreira e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Lafayette de

Andrada, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento

de ofício do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais -

Serjusmig -, reivindicando a aprovação do Projeto de Lei nº 3.797/2009. O Presidente

acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a

seguir: Projeto de Lei nº 4.369/2010 no 1º turno (Deputado Ivair Nogueira). Passa-se

à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º

turno, dos Projetos de Lei nºs 4.516/2010 (relator: Deputado Lafayette de Andrada) e

4.369/2010, este na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça (relator: Deputado Ivair Nogueira). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
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Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 6.564 e 6.569/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos do

Deputado Délio Malheiros (2) em que solicita seja realizada audiência pública para

apurar o destino dos bens retirados do Estádio Magalhães Pinto - o Mineirão - , em

razão das reformas ali implementadas; e em que solicita seja encaminhado ao Sr.

Cláudio Costa, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cópia

das notas taquigráficas da audiência pública desta Comissão realizada em 17/8/2010.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Wander Borges - Lafayette de Andrada - Ivair

Nogueira.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/10/2010

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Maria Tereza

Lara e Gláucia Brandão (substituindo o Deputado Rômulo Veneroso, por indicação da

Liderança do BPS) e o Deputado João Leite, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Gláucia Bandão,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento de correspondência da Sra. Maria de Lourdes Rodrigues Fassy, Diretora

da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B, publicada no “Diário do

Legislativo” no dia 15/10/2010. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de
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Redação Final do Projeto de Lei nº 4.235/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado o requerimento das Deputadas Maria

Tereza Lara e Gláucia Brandão e do Deputado João Leite em que solicitam seja

realizada reunião de audiência publica para discutir a segurança no trânsito, em

especial o crescente número de acidentes fatais e ferimentos graves no trânsito.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 2010.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Gláucia Brandão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

ACORDO DE LÍDERES

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

Os Deputados que este subscrevem, membros do Colégio de Líderes, deliberam

que seja atribuído ao Projeto de Lei nº 4.964/2010, de autoria do Governador do

Estado, que institui o Fundo de Erradicação da Miséria e Combate à Pobreza -

Femcop -, o regime de urgência previsto no § 2º do art. 272 do Regimento Interno.

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Líder do BSD - Inácio Franco, Líder do BPS - Carlos

Pimenta, Líder do PDT - Elmiro Nascimento, Líder do DEM - Domingos Sávio, Líder

da Maioria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe acordo subscrito por dois terços dos membros do Colégio de

Líderes, em que estes deliberam seja admitida a tramitação em regime de urgência

do Projeto de Lei nº 4.964/2010, do Governador do Estado, que institui o Fundo de

Erradicação da Miséria e Combate à Pobreza - Femcop -, conforme solicitação

contida na Mensagem nº 551/2010.

Sendo assim, o referido projeto passa a tramitar em regime de urgência, nos termos

do art. 208 do Regimento Interno.
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Mesa da Assembleia, 27 de outubro de 2010.

Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente no exercício da Presidência.

“MENSAGEM Nº 551/2010*

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa egrégia

Assembleia, projeto de lei que institui o Fundo de Erradicação da Miséria e Combate

da Pobreza - FEMCOP.

A iniciativa objetiva dar suporte financeiro a programas de política social que

assegurarem a todos os indivíduos residentes no Estado de Minas Gerais acesso a

níveis dignos de subsistência.

Trata-se, pois, de criar a condição para que se viabilize a adoção de medidas com

vistas à redução ainda maior das desigualdades regionais, à erradicação da miséria e

da indigência, ao combate à pobreza de forma permanente e à garantia de inclusão

social sustentável, através da geração de emprego e renda.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto faço

anexar a Exposição de Motivos da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

Expostas, assim, as razões determinantes que me impulsionam a submeter aos

seus Nobres Pares o presente projeto, peço o apoio dessa Casa Legislativa para a

sua aprovação e solicito que o mesmo tramite em regime de urgência, em razão da

importância e premência da matéria.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Belo Horizonte, 22 de outubro de 2010.

Senhor Governador,

Considerando a necessidade de reduzir ainda mais as desigualdades regionais do

Estado.

Considerando a urgência social em erradicar a miséria e a indigência.

Considerando a necessidade de combater a pobreza de forma permanente; e a

garantia de inclusão social sustentável através da geração de emprego e renda.

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência minuta de projeto de lei que
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dispõe sobre a criação do Fundo de Erradicação da Miséria e Combate da Pobreza -

FEMCOP - para dar suporte financeiro a programas de política social que assegurem

a todos os indivíduos residentes em nosso território acesso a níveis dignos de

subsistência.

De início, cabe salientar que a Organização das Nações Unidas - ONU -

desenvolveu no início desta década o Projeto do Milênio, que estabelece um conjunto

de objetivos para o desenvolvimento social e a erradicação da pobreza no mundo.

Este Projeto deve ser adotado pelos seus 191 estados-membros das Nações Unidas,

que envidarão esforços para alcançar as metas propostas até o ano de 2015.

Apesar de ser de conhecimento público que Minas Gerais é o estado brasileiro que

apresentou nos últimos anos os melhores resultados do país, tanto nos indicadores

sociais quanto no crescimento da economia, a existência de pessoas vivendo em

situação de pobreza em Minas Gerais ainda contrasta fortemente com as

potencialidades e riquezas do nosso Estado.

Tal realidade tem ensejado diferentes ações do Estado, com enorme presença e

apoio da sociedade, focando a superação da pobreza, com linhas de ação nas áreas

de educação, saúde, assistência social, trabalho, saneamento, agricultura familiar e

reforma agrária, além de diversas desonerações tributárias de produtos de consumo

básico.

Devemos avançar mais, criando condições definitivas para a erradicação da

pobreza no Estado. A dignidade humana destes mineiros deve não só ser resgatada,

como garantida perenemente.

Este Fundo desempenhará papel fundamental para efetivação das políticas

públicas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico em nosso Estado,

funcionando como importante instrumento de integração de esforços provenientes

das estruturas estaduais das áreas de assistência social. Promoverá a convergência

dos recursos financeiros estaduais destinados a estas áreas de atuação do Estado,

concentrando em seu escopo aqueles destinados a programas e projetos que tenham

foco no combate e erradicação da pobreza.

Outro ponto de destaque que demonstra a importância de criação deste Fundo é a

convergência de seus objetivos com importantes linhas de crédito disponíveis nas
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agências multilaterais, tanto para o desenvolvimento econômico quanto para o

desenvolvimento social, e que estão em operação no Estado, como são os casos do

Programa de Combate à Pobreza Rural – PCPR e o Programa de Parceria para o

Desenvolvimento, mantidos pelo Banco Mundial – BIRD.

Por desempenhar função programática, a criação deste Fundo não apresenta riscos

que comprometam sua viabilidade econômica e financeira, na medida em que

contemplará em sua grande maioria recursos já integrantes do próprio orçamento

fiscal, na formação de seu patrimônio. Portanto, será constituído por receitas oriundas

de rendas ordinárias, das referidas operações de crédito e outras diversas,

contemplando programas especiais de trabalho criados especificamente aos fins

propostos por seus objetivos.

Outra importante fonte de receitas que poderá integrar os recursos a serem

destinados aos programas a cargo do Fundo são os decorrentes da renda de

concursos de prognósticos realizados pela Loteria Mineira.

Além disso, o referido Fundo terá como origem de recursos as dotações

consignadas no orçamento do Estado e créditos adicionais, as transferências

orçamentárias provenientes de outras entidades públicas, como também as doações,

auxílios e contribuições que lhe forem destinados.

Esses recursos serão aplicados em programas que possuem como finalidade a

melhoria das condições de educação, formação profissional, nutrição, saúde,

habitação, saneamento básico e assistência social. É imprescindível também apoiar

projetos que busquem a ampliação da produtividade e produção de alimentos

básicos, a geração de novas oportunidades de trabalho e emprego, como também a

complementação da renda familiar.

Busca-se com essa política atender as famílias cuja renda per capita seja inferior à

linha de pobreza, os municípios e localidades urbanas ou rurais com Índice de

Desenvolvimento Humano - IDH - inferior a 0,7 e que apresentem os menores valores

de Índice Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS - serão priorizados.

Para administrar o Fundo o projeto prevê a criação de um grupo coordenador

constituído de representantes de diversos órgãos públicos e de representantes da

sociedade civil. A proposta é de que as Secretarias de Planejamento e Gestão,
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Fazenda, Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e de Desenvolvimento Regional

e Política Urbana componham seu grupo coordenador possibilitando uma atuação

integrada do governo do Estado frente ao problema da miséria e pobreza. Além disso,

comporão o grupo coordenador representantes da sociedade civil indicados pelo

Conselho Estadual de Assistência Social, pelo Conselho de Segurança Alimentar e

Nutricional Sustentável de Minas Gerais e pelo Conselho Estadual do Trabalho,

Emprego e Renda, o que conferirá ao Fundo capacidade operativa para atendimento

de seus objetivos, respaldada principalmente pela proposta de participação colegiada

em sua administração, ou seja, com efetiva participação de parcela da sociedade.

O órgão gestor do fundo será a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,

com as atribuições definidas no art. 8º e no inciso I do art. 9º da Lei Complementar nº

91, de 2006, e em regulamento próprio. Ressalta-se que nos termos do inciso II, § 4º

do art. 6º da citada lei, dispensa-se as funções de agente executor e o agente

financeiro em razão do caráter programático do fundo.

Finalmente, afirmamos não haver óbices de natureza legal que comprometam a

criação do Fundo de Erradicação da Miséria e Combate da Pobreza - FEMCOP - em

Minas Gerais.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência, os meus protestos de estima e

consideração.

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 4.964/2010

Institui o Fundo de Erradicação da Miséria e Combate da Pobreza - FEMCOP.

Art. 1º - Fica instituído o Fundo de Erradicação da Miséria e Combate da Pobreza -

FEMCOP, com o objetivo de dar suporte financeiro a programas de política social que

assegurarem a todos os indivíduos residentes no Estado de Minas Gerais acesso a

níveis dignos de subsistência.

§ 1º - O FEMCOP desempenhará função programática.

§ 2º - Os programas a serem financiados com recursos do FEMCOP serão

definidos em atos do Poder Executivo, que detalharam também seus requisitos e

condições operacionais, inclusive para os fins do disposto nas alíneas “a” e “b” do

inciso VI do art. 4º, da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006, se for o
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caso, observadas as disposições desta lei.

Art. 2º - Constituem receitas do FEMCOP:

I - o produto da renda líquida de concursos de prognósticos referentes às extrações

especiais, que poderão ser realizadas pelo Poder Executivo no Programa de

Concursos de Prognósticos do Estado;

II - dotações consignadas no orçamento do Estado e créditos adicionais;

III - transferências orçamentárias provenientes de outras entidades públicas;

IV - doações, de qualquer natureza, de pessoas físicas ou jurídicas do país ou do

exterior;

V - auxílios e contribuições que lhe forem destinados;

VI - os recursos provenientes de operações de crédito internas ou externas de que

o Estado seja mutuário; e

VII - outras receitas ou dotações orçamentárias que lhe convierem a ser destinadas.

§ 1º - Na hipótese de extinção do FEMCOP seu patrimônio será revertido ao

Tesouro Estadual, na forma do regulamento.

§ 2º - O FEMCOP transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento de

serviço e amortização da dívida de operação de crédito contraída pelo Estado e

destinada ao FEMCOP, na forma a ser definida pelo Poder Executivo, em

regulamento.

§ 3º - As disponibilidades temporárias de caixa do FEMCOP observarão o princípio

da unidade de tesouraria de que trata o art. 56 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de

março de 1964.

Art. 3º - Os recursos do FEMCOP serão aplicados prioritariamente em programas

que possuem as seguintes finalidades:

I - melhorar as condições de educação, formação profissional, nutrição, saúde,

habitação, saneamento básico e assistência social;

II - ampliar a produtividade e produção de alimentos básicos;

III - gerar novas oportunidades de trabalho e emprego;

IV - reforçar a renda familiar; e

V - apoiar situações de emergência e calamidade pública.

Parágrafo único - É vedada a utilização de recursos do FEMCOP para remuneração
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de pessoal e pagamento de encargos sociais.

Art. 4º - Os programas financiados com recursos do FEMCOP deverão ter como

publico alvo:

I - famílias cuja renda “per capita” seja inferior à linha de pobreza, bem como

indivíduos em igual situação de renda;

II - populações de municípios e localidades urbanas ou rurais com Índice de

Desenvolvimento Humano - IDH inferior a 0,7 (zero vírgula sete por cento); e

III - populações em situação de pobreza e vulnerabilidade social dos municípios

com os menores valores de Índice Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS.

Parágrafo único - O conceito de linha de pobreza ou o que venha a substituí-lo,

assim como os municípios de atendimento prioritário, serão definidos e divulgados,

pelo Poder Executivo, anualmente.

Art. 5º - São administradores do FEMCOP o Grupo Coordenador e o órgão gestor.

Art. 6º - Integram o Grupo Coordenador do FEMCOP um representante de cada um

dos seguintes órgãos e entidades:

I - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG;

II - Secretaria de Estado de Fazenda - SEF;

III - Secretaria de Estado de Educação - SEE;

IV - Secretaria de Estado de Saúde - SES;

V - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE;

VI - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana –

SEDRU;

VII - Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS;

VIII - Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais -

CONSEA; e

IX - Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda - CETER.

§ 1º - Os membros do grupo coordenador serão designados pelo Governador do

Estado.

§ 2º - A função de membro do grupo coordenador é considerada de relevante

interesse público, não lhe cabendo qualquer remuneração.

§ 3º - Os membros dos Conselhos Estaduais serão indicados dentre os
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representantes da sociedade civil.

Art. 7º - O órgão gestor do FEMCOP é a SEPLAG, com as atribuições definidas no

art. 8º e no inciso I do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, e em regulamento

próprio.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 9º - O FEMCOP se extingue em 31 de dezembro de 2020.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro seguinte ao de sua

publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.868/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Lar da Esperança - Asilo, com sede no Município de

Uberaba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.868/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

da Esperança - Asilo, com sede no Município de Uberaba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo
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exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 13, parágrafo

único, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão

remuneradas; e no art. 33 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei Federal

nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito

privado, sem fins lucrativos, como organizações da sociedade civil de interesse

público – Oscips –, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.868/2010.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ruy Muniz - Antônio

Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.873/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrus Filho, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Piranga – Apae de Piranga –, com sede no Município de Piranga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/9/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.873/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piranga – Apae de Piranga –, com

sede no Município de Piranga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 14, § 2º, que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes

vedado o recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios, a qualquer

título ou forma; e no art. 46, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere, com personalidade jurídica

e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.873/2010 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ruy Muniz - Antônio

Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.877/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Drepanocíticos do Leste Mineiro e

Regiões – Asdrelmir –, com sede no Município de Governador Valadares.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/9/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.877/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Drepanocíticos do Leste Mineiro e Regiões – Asdrelmir –, com sede
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no Município de Governador Valadares.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no Capítulo III, letra “d”,

XV, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou

vantagem; e no Capítulo IV, art. II que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.877/2010.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ruy Muniz, relator - Antônio Júlio - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.882/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Centro Comunitário de Desenvolvimento

Humano, Profissional e Social – CCDHPS –, com sede no Município de Sabará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/9/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.882/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Comunitário de Desenvolvimento Humano, Profissional e Social – CCDHPS –,

com sede no Município de Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 4º veda a

remuneração de seus dirigentes; e o art. 27 dispõe que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

personalidade jurídica e registrada no Conselho Municipal de Assistência Social.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade

de adequar a denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu

estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.882/2010 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário de

Desenvolvimento Humano, Profissional e Social do Bairro Nossa Senhora de Fátima

– CCDHPS –, com sede no Município de Sabará.”.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ruy Muniz, relator - Antônio Júlio - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.887/2010



____________________________________________________________________________
609

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Núcleo de Voluntários de Assistência aos Cancerosos

Carentes de Manhuaçu, com sede no Município de Manhuaçu.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/9/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.887/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Núcleo de Voluntários de Assistência aos Cancerosos Carentes de Manhuaçu, com

sede no Município de Manhuaçu.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 28 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e

no art. 35 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.887/2010.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.



____________________________________________________________________________
610

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ruy Muniz, relator - Sebastião Costa - Antônio

Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.888/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Fazendinha Irmã Erlinda,

com sede no Município de Janaúba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/9/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.888/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Comunidade Terapêutica Fazendinha Irmã Erlinda, com sede no Município de

Janaúba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.

7º veda a remuneração de seus Diretores, Conselheiros; e o art. 27 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere qualificada como organização da sociedade civil de interesse público –

Oscip –, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, ou cadastrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.888/2010.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ruy Muniz, relator - Sebastião Costa - Antônio

Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.906/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Beneficente de Pompéu e Cidades

Circunvizinhas, com sede no Município de Pompéu.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.906/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Beneficente de Pompéu e Cidades Circunvizinhas, com sede

no Município de Pompéu.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1988.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o parágrafo único do art. 23 do estatuto constitutivo da instituição veda

qualquer tipo de remuneração, sob qualquer pretexto, aos membros da diretoria; e o

art. 40 dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, que tenha os mesmos
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objetivos e esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.906/2010.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ruy Muniz - Antônio

Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.909/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Batista Jeová Nissí, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.909/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Batista Jeová Nissí, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 8º veda a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores
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ou equivalentes; e o parágrafo único do art. 28 dispõe que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.909/2010.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio, relator - Ruy Muniz - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.910/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Vila Bueno, com sede no

Município de Muzambinho.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.910/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro Vila Bueno, com sede no Município de

Muzambinho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1988.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas
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funções.

Note-se que o art. 37 do estatuto constitutivo da instituição determina que as

atividades dos Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

equivalentes não serão remuneradas; e o parágrafo único do art. 41 dispõe que, no

caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.910/2010.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ruy Muniz, relator - Sebastião Costa - Antônio

Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.913/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Cavaleiros Comitiva Pé da

Serra, com sede no Município de Luz.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.913/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Cavaleiros Comitiva Pé da Serra, com sede no Município de Luz.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 29 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidades

afins; e o art. 30 veda a remuneração de seus Diretores e Conselheiros.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.913/2010.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa - Ruy

Muniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.171 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.171/2010, de autoria do Deput ado Sávio Souza Cruz, que dá

denominação aos trechos de rodovia que menciona, foi aprovado em turno único, na

forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.171/2010

Dá denominação aos trechos de rodovia e às rodovias que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam denominados:

I – Engenheiro Antônio Moreira Filogônio o trecho da Rodovia MG-050 entre o

entroncamento para o Município de Formiga e o entroncamento para o Município de

Capitólio;

II – Engenheiro Luiz Henrique Guimarães o trecho da Rodovia MG-311 entre o

entroncamento com a BR-116 e o Município de Nova Módica;
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III – Engenheiro Luiz Otávio Gonçalves a Rodovia MG-133, que liga a MG-353, no

Município de Coronel Pacheco, à MGC-265, no Município de Rio Pomba;

IV – Engenheiro Maurício Bizzoto o trecho da Rodovia MG-050 entre o

entroncamento com a MG-431, no Município de Itaúna, e o entroncamento com a BR-

494 B, no Município de Divinópolis;

V – Engenheiro Ricardo Fernandes Motta o trecho da Rodovia MG-040 entre o

Município de Belo Horizonte e o Município de Brumadinho;

VI – Engenheiro Cláudio Carvalho a Rodovia LMG-843, que liga a BR-369, no

Município de Campo Belo, à BR-381, no Município de Santo Antônio do Amparo;

VII – Engenheiro Domingos Buzzatti o trecho da Rodovia MG-275 entre o

entroncamento com a BR-383, no Município de Lagoa Dourada, e o entroncamento

com a BR-040, no Município de Carandaí;

VIII – Engenheiro Luiz Natali Baccarini a Rodovia MG-155, que liga o Município de

Jeceaba à BR-383, no Município de São Brás do Suaçuí;

IX – Engenheiro Fernando de Castro Santos o trecho da Rodovia MG-030 entre o

Município de Nova Lima e o entroncamento com a MG-440, no Distrito de Engenheiro

Correia, no Município de Ouro Preto;

X – Engenheira Elza Maria Chartuni Teixeira a Rodovia LMG-850, que liga a MGC-

265/120, no Município de Ubá, à MG-285, no Distrito de Sobral Pinto, no Município de

Astolfo Dutra;

XI – Engenheiro Berillo José da Rocha o trecho da Rodovia MG-353 entre o

entroncamento com a MG-285, no Município de Piraúba, e o Município de Rio Novo;

XII – Engenheiro Aymoré Dutra Filho o trecho da Rodovia MG-050 entre o

entroncamento com a BR-494 B, no Município de Divinópolis, e o entroncamento para

o Município de Formiga;

XIII – Engenheiro Idsel Costa Martins o trecho da Rodovia MG-424 entre o

entroncamento para o Município de Pedro Leopoldo e o entroncamento com a BR-

040, no Município de Sete Lagoas;

XIV – Engenheiro Geraldo Magela Lobato o trecho da Rodovia MG-420 entre o

entroncamento com a MG-060, no Município de Pompéu, e a ponte sobre o Rio

Paraopeba;
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XV – Engenheiro Gerardo Martins Guerra o trecho da Rodovia LMG-654 entre o

Município de Coração de Jesus e o entroncamento com a BR-365, no Município de

Montes Claros;

XVI – Engenheiro Jayme Fonseca a Rodovia MG-439, que liga a BR-354, no

Município de Arcos, à MG-170, no Município de Pains;

XVII – Engenheiro Leonice Gabriel Mourão o trecho da Rodovia LMG-782 entre o

entroncamento com a BR-365, no Município de Monte Carmelo, e a Represa de Nova

Ponte;

XVIII – Engenheiro Múcio Luiz do Amaral a Rodovia MG-314, que liga a MGC-120,

no Município de São João Evangelista, à MGC-259, no Município de Coroaci;

XIX – Engenheiro Sílvio de Freitas a Rodovia MG-442, que liga o Município de Belo

Vale à BR-040;

XX – Engenheiro Waldemiro Lourenço a Rodovia LMG-821, que liga a MG-050 ao

Distrito de Serra Azul, no Município de Mateus Leme;

XXI – Moacir Aurélio Pinto a Rodovia AMG-0405, que liga o Município de Santana

dos Montes à BR-040, no Município de Cristiano Otôni;

XXII – Engenheiro Odilon de Araújo Couto a Rodovia MG-452, que liga a BR-040,

no Município de Santos Dumont, à MGC-265, no Município de Mercês;

XXIII – Engenheiro Euler Rocha o trecho da Rodovia MG-429 entre os Municípios

de Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte;

XXIV – Dr. João Batista Soares dos Santos o trecho da Rodovia MG-132 entre o

entroncamento com a MGC-482, no Município de Catas Altas da Noruega, e o

Município de Lamim;

XXV – Dr. Bráulio Henrique Diniz o trecho da Rodovia MG-040 entre o Município de

Crucilândia e o entroncamento com a BR-381, no Município de Itaguara.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - João Leite, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.355 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.355/2010, de autoria do Deput ado Tiago Ulisses, que dá a
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denominação de Antônio Rust ao anel rodoviário localizado no Município de

Manhumirim, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.355/2010

Dá denominação a trecho da Rodovia MG-111 localizado no Município de

Manhumirim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Antônio Rust o trecho da Rodovia MG-111, situado no

Município de Manhumirim, que liga o trevo de saída para o Município de Reduto ao

trevo de saída para o Município de Alto Jequitibá.

Art 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pub licação.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 2010.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - João Leite, relator - Ademir Lucas.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 26/10/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Irani Barbosa, em que notifica sua ausência do País no período de

24/10 a 10/11/2010. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 27/10/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Mensagem nº 551/2010 (encaminhando o Projeto de Lei nº

4.694/2010), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.965 a 4.969/2010 - Requerimentos nºs 6.724 a

6.734/2010 - Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública,

de Administração Pública e de Educação - Registro de presença - Oradores Inscritos:

Discursos dos Deputados Carlos Mosconi, João Leite, Getúlio Neiva, Durval Ângelo e

Duarte Bechir - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Acordo de

Líderes; Decisão da Presidência - Leitura de Comunicações - Questões de ordem -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Deiró Marra - Délio Malheiros

- Dilzon Melo - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte

Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio

Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo

- Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Neider Moreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz

- Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander

Borges - Zé Maia.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 551/2010

- A Mensagem nº 551/2010 e o Projeto de Lei nº 4.964/2010 foram publicados na

edição anterior.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.965/2010

Dá denominação ao Centro de Convenções - Expominas IV -, situado no Município

de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Centro de Convenções Aécio Cunha o Centro de

Convenções - Expominas IV -, situado no Município de Teófilo Otôni.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2010.

Getúlio Neiva
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Justificação: Aécio Ferreira da Cunha nasceu no Município de Teófilo Otôni, em

1927, e faleceu em 2010, em Belo Horizonte. É pai do ex-Governador Aécio Neves,

de Andrea e Ângela.

Sua trajetória política iniciou-se em 1954, quando foi eleito Deputado Estadual.

Após seu segundo mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, elegeu-se,

em 1962, para o primeiro de seis mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados.

Em 1986, concorreu ao cargo de Vice-Governador na chapa de Itamar Franco.

Quando Itamar assumiu a Presidência da República, em 1992, Aécio Cunha foi

nomeado Presidente do Conselho de Administração do BNDES e, posteriormente,

Conselheiro de Furnas Centrais Elétricas e da Cemig.

Homem íntegro e empreendedor, seu nome em Teófilo Otôni ficou marcado pela

vocação para servir ao próximo, com desprendimento e altruísmo, sendo admirado

por todos os que o conheceram.

Diante dessas considerações, acreditamos ser justa a intenção de dar a

denominação de Aécio Cunha ao Centro de Convenções de Teófilo Otôni -

Expominas IV -, razão pela qual contamos com o apoio dos nobres colegas à

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Administração Pública para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.966/2010

Declara de utilidade pública a Associação Humanitária Compaixão, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Humanitária Compaixão,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2010.

João Leite

Justificação: A Associação Humanitária Compaixão é uma entidade sem fins

lucrativos, fundada em 11/1/2007, que tem como objetivo precípuo desenvolver ações
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nas áreas de saúde, educação, alimentação, cultura, entre outras.

Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população,

razão pela qual acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública fortalecerá o trabalho que vem realizando.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.967/2010

Declara de utilidade pública o Instituto Casa Santa - Incas -, com sede no Município

de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Casa Santa - Incas -, com

sede no Município de Betim.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2010.

Maria Tereza Lara

Justificação: O Instituto Casa Santa tem por finalidade o desenvolvimento humano e

a preservação do meio ambiente, priorizando a assistência social, o combate à fome,

a saúde, a geração de renda, bens e serviços com foco no desenvolvimento

sustentável. Prioriza ainda a educação e a cultura, com atenção especialmente

voltada para a criança e o adolescente, a mulher e a pessoa idosa. Realiza um

trabalho de grande alcance social, razão pela qual merece ser reconhecido como

entidade de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.968/2010

Cria o Conselho de Comunicação Social do Estado de Minas Gerais - CCS -MG e

dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado no Estado o Conselho de Comunicação Social do Estado de

Minas Gerais - CCS-MG, órgão colegiado de natureza deliberativa, consultiva,

normativa e fiscalizadora, integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado de

Governo, ao qual compete formular e acompanhar a execução da política estadual de

comunicação do Estado.

Art. 2º - São princípios do CCS-MG no desenvolvimento de sua função:

I - promover o direito à comunicação, garantindo a liberdade de manifestação de

pensamento, criação, expressão e de livre circulação da informação;

II - garantir o exercício da mais ampla democracia em todas as suas ações e

instâncias da sociedade, buscando sempre a unidade na ação;

III - orientar suas ações por princípios éticos e de igualdade, participação e

representação da pluralidade da sociedade, priorizando o debate sobre temas

referentes às liberdades de expressão individuais e coletivas, balizado na justiça

social e na garantia dos direitos humanos;

IV - estimular o acesso, a produção e a difusão da informação de interesse coletivo,

com base nos princípios democráticos e na comunicação como direito humano;

V - garantir a defesa da dignidade da pessoa humana em relação a programas de

emissoras de rádio e televisão que contrariem o disposto na Constituição Estadual,

Constituição Federal, Declaração Universal dos Direitos Humanos, tratados

internacionais e em outras legislações pertinentes à matéria.

Art. 3º - Compete ao CCS-MG:

I - definir a política de comunicação do Estado;

II - realizar estudos, pareceres, recomendações, acompanhando o desempenho e a

atuação dos meios de comunicação locais, particularmente aqueles de caráter público

e estatal;

III - empreender outras ações, conforme solicitações que lhe forem encaminhadas

por qualquer órgão dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário ou por qualquer

entidade da sociedade, sempre visando à efetivação do direito à comunicação,

garantindo a liberdade de manifestação de pensamento, criação, expressão e de livre

circulação da informação;
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IV - defender o exercício do direito de livre expressão, de geração de informação e

de produção cultural;

V - formular e apresentar proposições que contribuam para uma melhor aplicação e

cumprimento das normas constitucionais contidas no capítulo referente à

comunicação social estadual;

VI - participar da elaboração do Plano Estadual de Políticas Públicas de

Comunicação Social, aprová-lo e acompanhar a sua execução;

VII - orientar e fiscalizar as atividades dos órgãos de radiodifusão sonora ou de

imagem sob jurisdição do Estado, estimulando o fortalecimento da rede pública de

comunicação de modo que ela tenha uma participação mais ativa na execução das

políticas de comunicação do Estado;

VIII - monitorar, receber denúncias e encaminhar parecer aos órgãos competentes

sobre abusos e violações de direitos humanos nos veículos de comunicação no

Estado;

IX - estimular a produção e difusão de conteúdos de iniciativa estadual, observadas

as diversidades artísticas, culturais, regionais e sociais do Estado;

X - deliberar e aprovar a normatização referente à distribuição das verbas

publicitárias do Estado com base em critérios que garantam a diversidade e

pluralidade, não enfatizando apenas a audiência e evitando a concentração de

mercado;

XI - fomentar, por todas as suas instâncias e meios, a democratização da

comunicação e da informação, estimulando a comunicação comunitária como

instrumento potencializador e diversificador da comunicação social no Estado;

XII - promover o debate e o desenvolvimento de projetos e serviços de

comunicação comunitária como espaço necessário para a reflexão sobre os assuntos

de interesse geral e democratização da produção e acesso à informação, pautado

pelas noções de participação da sociedade e de preservação do interesse público;

XIII - implementar políticas de capacitação dos cidadãos para leitura crítica dos

meios de comunicação, nas suas diversas modalidades e para o debate da estética,

dos conteúdos, da linguagem e das técnicas empregadas na produção das

mensagens midiáticas;
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XIV - acompanhar o cumprimento das normas relativas à propaganda comercial

produzida ou veiculada localmente, referentes a tabaco, bebidas alcoólicas,

agrotóxicos, medicamentos, terapias, exploração sexual, jogos de azar e outros, nos

meios de comunicação locais;

XV - verificar o cumprimento das normas referentes à publicidade da realização de

eventos de entretenimento e de espetáculos públicos no âmbito estadual;

XVI - elaborar, semestralmente, relatórios sobre a produção e programação das

emissoras de rádio e televisão locais, balizados no monitoramento do cumprimento

de suas finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;

XVII - estimular a produção independente e a regionalização da produção cultural,

artística e jornalística nos meios de comunicação locais;

XVIII - estimular o processo de integração dos sistemas de radiodifusão público,

estatal e privado, em âmbito estadual;

XIX - colaborar na produção legislativa no que tange aos dispositivos

constitucionais referentes à comunicação social local, em especial sobre a utilização

e distribuição dos recursos relativos às verbas publicitárias públicas e suas

implicações políticas, estabelecendo critérios para repartição equitativa das dotações

orçamentárias destinadas à publicidade oficial;

XX - fiscalizar o cumprimento do art. 37, § 1º, da Constituição da República, que

veda o uso do erário para promoção pessoal de autoridades públicas;

XXI - fiscalizar o cumprimento da legislação vigente quanto à regulamentação da

radiodifusão e das telecomunicações, acompanhando a situação das emissoras

locais e os processos de outorga, renovação e concessão e autorização de serviços

de radiodifusão sonora e de sons e imagens junto às Delegacias Regionais do

Ministério das Comunicações - Minicom - e Agência Nacional de Telecomunicações -

Anatel, promovendo a devida denúncia ao órgão competente;

XXII - receber e encaminhar aos órgãos competentes denúncias sobre

funcionamento e atividades irregulares praticadas por emissoras de rádio ou

televisão, especialmente as relativas a atitudes preconceituosas de gênero, sexo,

raça, credo, classe social e outros, nos meios de comunicação locais;

XXIII - promover intercâmbio científico, cultural e político com outros conselhos de
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comunicação social, nos âmbitos municipal, estadual e nacional;

XXIV - propor e estimular a celebração de convênios com organismos municipais,

estaduais, nacionais e internacionais, públicos ou privados, objetivando a

implementação de políticas, programas, objetivos e finalidades do CCS-MG,

obedecendo aos dispositivos legais;

XXV - incentivar a adoção de políticas de adaptação às novas tecnologias,

sugerindo programas de universalização do acesso de qualquer pessoa ou instituição

de interesse público aos serviços de telecomunicações, independentemente de sua

localização e condição socioeconômica;

XXVI - propor e incentivar a implantação de acessos individuais para prestação de

serviço de telecomunicações, inclusive internet, e TVs por assinatura, a cabo e

satélite, em condições favoráveis a estabelecimentos públicos de ensino, bibliotecas,

instituições de saúde, órgãos de segurança pública; e

XXVII - decidir sobre quaisquer medidas ou atividades que visem à execução de

suas atribuições, objetivos e finalidades.

Art. 4º - O CCS-MG, com composição paritária entre o poder público e a sociedade

civil, é integrado por vinte e cinco membros titulares, com respectivos suplentes, dos

quais:

I - seis do Poder Público:

a) um representante da Secretaria de Estado de Governo, a ser indicado pelo (a)

titular da pasta;

b) um representante da Secretaria de Estado de Cultura, a ser indicado pelo (a)

titular da pasta;

c) um representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, a ser

indicado pelo (a) titular da pasta;

d) um representante da Secretaria de Estado da Defesa Social, a ser indicado pelo

(a) titular da pasta;

e) um representante da Assembleia Legislativa, a ser indicado pelo (a) presidente

do Poder Legislativo Estadual;

f) um representante da representante do Ministério Público Federal, a ser indicado

pelo (a) procurador(a)-chefe no Estado de Minas Gerais;
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II - oito da sociedade civil - produtores e difusores:

a) um representante das empresas de radiodifusão sonora (rádio), escolhido (a) em

eleição entre as empresas de rádio com sede no Estado e previamente cadastradas

na Secretaria de Estado de Governo;

b) um representante das empresas de radiodifusão audiovisual (TV), escolhido (a)

em eleição entre as empresas de TV com sede no Estado e previamente cadastradas

na Secretaria de Estado de Governo;

c) um representante das empresas de mídia impressa (jornais e revistas), escolhido

(a) em eleição entre as empresas de impresso com sede no Estado e previamente

cadastradas na Secretaria de Estado de Governo;

d) um representante das empresas de telecomunicação, escolhido (a) em eleição

entre as empresas de telecomunicação com sede no Estado e previamente

cadastradas na Secretaria de Estado de Governo;

e) um representante dos veículos não comerciais (jornais, rádios e TVs

comunitários ou universitários), escolhido (a) em eleição entre os veículos não

comerciais com sede no Estado e previamente cadastradas na Secretaria de Estado

de Governo;

f) um representante das agências de publicidade, escolhido (a) em eleição entre as

empresas de publicidade com sede no Estado e previamente cadastradas na

Secretaria de Estado de Governo;

g) um representante das empresas de mídia exterior, escolhido (a) em eleição entre

as empresas de mídia externa previamente cadastradas na Secretaria de Estado de

Governo;

h) um representante dos produtores de cinema e audiovisual, escolhido (a) em

eleição entre as produtoras de audiovisual previamente cadastradas na Secretaria de

Estado de Governo;

III - quinze da sociedade civil - trabalhadores e consumidores:

a) dois representantes do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de

Minas Gerais - SJPMG -, indicados (as) pela diretoria do SJPMG;

b) um representante dos discentes dos cursos de Comunicação Social sediados no

Estado, escolhido (a) em eleição entre as entidades representativas dos estudantes
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previamente cadastradas na Secretaria de Estado de Governo;

c) cinco representantes da sociedade civil organizada, escolhidos (as) em eleição

entre as entidades com atuação na comunicação e na cultura ou em áreas afins

previamente cadastradas na Secretaria de Estado de Governo;

d) um representante indicado pelo movimento Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis

e Transexuais - LGBT -;

e) uma representante indicada pelo movimento de mulheres;

f) um representante indicado pelo movimento de pessoas com deficiência;

g) um representante indicado pelo movimento negro ou dos povos indígenas;

h) um representante indicado pelo movimento de jovens ou de crianças e

adolescentes;

i) um representante das escolas de comunicação públicas, escolhido em eleição

entre as faculdades de comunicação previamente cadastradas na Secretaria de

Estado de Governo;

j) um representante das escolas de comunicação particulares, escolhido em eleição

entre as faculdades de comunicação previamente cadastradas na Secretaria de

Estado de Governo.

Art. 5º - A função de membro CCS-MG é considerada de interesse público relevante

e não será remunerada.

Art. 6º - A escolha dos representantes da sociedade civil no Conselho será feita por

meio de processo eleitoral, a ser realizado a cada três anos, contados a partir da

primeira eleição, com exceção das indicações já previstas no art. 3º.

§ 1º - Cada entidade com representação no Conselho indicará o nome de dois

(duas) representantes, sendo um (a) titular e um (a) suplente.

§ 2º - Os membros do Conselho e seus (suas) respectivos (as) suplentes cumprirão

mandato de três anos, permitindo-se apenas uma recondução.

§ 3º - Os representantes do movimento negro e do movimento de jovens efetuarão

rodízio de titularidade, a cada mandato, com os representantes dos povos indígenas

e do movimento de criança e adolescente, respectivamente.

§ 4º - As entidades a que se refere o inciso II deste artigo deverão ter

representação regional em, pelo menos, três Municípios e, no mínimo, dois anos de
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existência.

§ 5º - O mandato dos representantes da sociedade civil pertence às entidades a

que estejam vinculados, ficando extinto na hipótese de o representante se desligar da

entidade.

§ 6º - O Ministério Público do Estado participará das reuniões do CCS-MG como

convidado, em caráter permanente, sem direito a voto.

§ 7º - As secretarias de Estado sem representação no CCS-MG poderão participar,

como convidadas, em reuniões que tratem de temas relacionados com sua área de

atuação.

Art. 7º - O processo eleitoral para a escolha das entidades que indicarão

representantes ao Conselho será realizado em até noventa dias, contados da

publicação desta lei, em conformidade com o regimento eleitoral a ser aprovado pelo

plenário do CCS-MG, homologado pelo (a) titular da Secretaria de Estado de Governo

e publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em forma de resolução.

Parágrafo único - Concluída a eleição referida no “caput” e designados os novos

representantes do CCS-MG, caberá ao Secretário de Estado de Governo convocar e

presidir a reunião em que tomarão posse os conselheiros e em que se realizará a

eleição do Presidente do Conselho.

Art. 8º - A escolha da primeira formação do Conselho se dará por regimento

formulado pela Secretaria de Estado de Governo, publicado no diário oficial do

Estado em forma de resolução.

Art. 9º - O CCS-MG elaborará o seu regimento interno que deverá ser publicado no

diário oficial do Estado no prazo de sessenta dias a partir da posse dos seus

membros.

Art. 10 - As despesas com o funcionamento do CCS-MG são cobertas por

orçamento próprio por ele proposto, e a dotação consta do orçamento do Estado de

Minas Gerais.

Art. 11 - O regimento interno do CCS-MG disciplinará sua organização, seu

funcionamento e as competências do Presidente, do Vice-Presidente e do Secretário-

Geral e será elaborado pelos membros do Conselho no prazo de noventa dias

contados da posse da primeira Mesa Diretora.
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Parágrafo único - A aprovação e eventuais alterações do regimento interno do CCS-

MG serão formalizadas por deliberação, na forma da lei.

Art. 12 - A Secretaria de Estado de Governo prestará assessoramento e apoio

técnico ao CCS-MG.

Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2010.

Carlin Moura

Justificação: É inegável o papel de destaque e a fundamental participação de Minas

Gerais na Conferência Nacional de Comunicação, realizada em Brasília, em

dezembro de 2009. Considerando que a proposta de criação do conselho foi uma das

600 sugestões aprovadas na Conferência Nacional de Comunicação e considerando

ainda as proposições aprovadas pela Conferência Estadual, que apontam caminhos

efetivos para a democratização da comunicação, vimos, por meio da apresentação

deste projeto, inserir Minas Gerais no avanço desta discussão, nos mesmos moldes

do que já fizeram os Estados da Bahia, Alagoas, Ceará e Piauí.

O mérito desta proposição é instituir um órgão que possibilite ao Estado estar

presente na defesa do interesse público no que tange ao desenvolvimento e à

formulação de políticas estaduais voltadas para a valorização e fiscalização dos

princípios constitucionais referentes à comunicação. Ademais não podemos deixar de

considerar que o Estado não pode estar omisso no debate em torno da

democratização dos meios de comunicação e, neste sentido, o Conselho de

Comunicação Social do Estado de Minas Gerais cumprirá um papel estratégico,

principalmente no que se refere à formulação de políticas voltadas para a cidadania

mediante possíveis abusos e arbitrariedades dos meios de comunicação. Segundo o

mestre publicista e advogado Marcio Vieira Santos , "a liberdade de informação, a

liberdade de expressão e mesmo a liberdade de imprensa são cânones

constitucionais fundamentais, as quais mesmo figurando como cláusulas pétreas não

são valores absolutos e, dentro do sistema constitucional normativo, e funcionalmente

diante da indispensável garantia dos direitos fundamentais, devem existir

harmonicamente com as demais liberdades", daí a "ratio legis" desta proposição, a
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saber: a possibilidade do exercício fiscal sobre a prática da comunicação.

Pelo exposto, aguardo o apoio de meus pares na aprovação da presente

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.969/2010

Dispõe sobre o horário de realização de partidas de futebol profissional nos

estádios administrados pela Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais -

Ademg.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida, nos estádios administrados diretamente ou mediante

convênio pela autarquia Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais -

Ademg -, a realização de partida de futebol profissional antes das 16 horas.

§ 1º - O disposto no “caput” não se aplica quando forem comprovadamente

atendidas as condições previstas no Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 15 -

Limites de tolerância para a exposição ao calor, aprovada pela Portaria do Ministério

do Trabalho nº 3.214, de 1978.

§ 2º - Na situação prevista no § 1º, o poder público estadual, por intermédio do

órgão competente, se responsabilizará pela comprovação, no período de até 30

minutos antes do início da partida, das condições de temperatura ambiente

relacionadas com atividade física pesada, especificadas na segunda linha do Quadro

1 do Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 15.

§ 3º - O Estado manterá e divulgará os registros oficiais das medições realizadas

para a comprovação das condições nos §§ 1º e 2º.

§ 4º - Serão consideradas inválidas, para todos os efeitos, as partidas de futebol

profissional realizadas antes das 16 horas, se descumprido o disposto nos §§ 1º e 2º

deste artigo.

§ 5º - No caso de não realização ou de invalidação de partida de futebol em razão

do descumprimento desta lei, a entidade desportiva promotora da competição e os

clubes participantes responderão, solidariamente, pelo ressarcimento imediato, na
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própria bilheteria do estádio, dos custos do ingresso, acrescido do relativo ao

estacionamento de veículos em pátio público, devidamente comprovado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2010.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A prática de atividades desportivas que demandam um alto grau de

esforço físico depende de condições climáticas e ambientais adequadas, para que

não haja dano à saúde dos participantes. É dever da entidade desportiva estadual,

nos termos do art. 34, II, da Lei nº 9.615, de 1998 (Lei Pelé), “proporcionar aos atletas

profissionais as condições necessárias para a participação nas competições

desportivas”. Entre essas condições, por sua vez, estão expressamente mencionadas

na Norma Regulamentadora nº 15, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho

nº 3.214, de 1978, de validade nacional. A existência de normas gerais, de

competência da União, não subtrai ao Estado a possibilidade de legislar de forma

concorrente, nos termos do art. 24, IX e XII, da Constituição da República. Além

disso, as normas federais podem e devem ser aprimoradas e complementadas, como

afirma a Ministra Laurita Vaz, relatora no Superior Tribunal de Justiça, quando do

julgamento do Mandado de Injução nº 206, em maio de 2009. Assim, contamos com a

aprovação de nossos colegas para a proposição que apresentamos.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.947/2010, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.724/2010, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Wanderley Geraldo de Ávila, Presidente do Tribunal de

Contas, por ter sido agraciado com a Medalha Santos Dumont, no grau ouro.

Nº 6.725/2010, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça,

por ter sido agraciado com a Medalha Santos Dumont, no grau ouro. (- Distribuídos à

Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.726/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto
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de congratulações com a Associação Sabarense Protetora dos Animais e da

Natureza - Aspan - pelos nove anos de sua constituição. (- À Comissão de Meio

Ambiente.)

Nº 6.727/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Cultura pedido de providências para a restauração da Capela de Nossa

Senhora do Rosário, localizada no Distrito de Santa Rita Durão, em Mariana. (- À

Comissão de Cultura.)

Nº 6.728/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do IEF pedido de providências para a implantação de unidade de

conservação integral no Pico do Ibituruna, em Governador Valadares. (- À Comissão

de Meio Ambiente.)

Nº 6.729/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de São Pedro

pelos oito anos de sua constituição. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 6.730/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Comunitária dos Produtores Rurais de Edgard

Mello pelos 22 anos de sua constituição. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.731/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. João de Araújo Ferraz, ex-Presidente

desta Assembleia, ocorrido em 27/10/2010, nesta Capital.

Nº 6.732/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público pedido de

providências para a apuração de denúncias relativas à conduta funcional da Sra.

Janaíne Keily Brandão Silveira, Promotora de Justiça da Comarca de Lagoa Santa,

em face de reclamações referentes a assuntos de interesse público, apresentadas

pela Sra. Ana Beatriz Apocalypse Vieira, encaminhando-se também cópia das notas

taquigráficas das reuniões dessa Comissão em 15/3/2010 (extraordinária), 2/6/2010 e

13/10/2010 (ordinárias), assim como de documentos anexos. (- Distribuídos à

Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.733/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Ouvidoria do Ministério Público pedido de providências para a
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averiguação de denúncias sobre assuntos de interesse público apresentadas pela

Sra. Ana Beatriz Apocalypse Vieira, encaminhando-se também cópia das notas

taquigráficas das reuniões dessa Comissão em 15/3/2010 (extraordinária), 2/6/2010 e

13/10/2010 (ordinárias), assim como de documentos anexos. (- À Comissão de

Assuntos Municipais.)

Nº 6.734/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria do Ministério Público pedido de providências para a

apuração de denúncias relativas à conduta funcional da Sra. Janaíne Keily Brandão

Silveira, Promotora de Justiça da Comarca de Lagoa Santa, em face de reclamações

referentes a assuntos de interesse público, apresentadas pela Sra. Ana Beatriz

Apocalypse Vieira, encaminhando-se também cópia das notas taquigráficas das

reuniões dessa Comissão em 15/3/2010 (extraordinária), 2/6/2010 e 13/10/2010

(ordinárias), assim como de documentos anexos. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Segurança

Pública, de Administração Pública e de Educação.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, do Vereador

Peterson Andrade Ferracciu, da Câmara Municipal de Minduri. É uma alegria tê-lo

conosco.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da

TV Assembleia. Venho à tribuna fazer alguns comentários a respeito do surto de

infecção bacteriana que está ocorrendo em alguns hospitais de Brasília e

preocupando não só a população do Distrito Federal, mas também do País inteiro.

Hoje, fizemos uma reunião na Comissão de Saúde com autoridades e técnicos da

Secretaria de Estado de Saúde, especialmente da Vigilância Sanitária. Estiveram

presentes as Sras. Adriana Zapaterra e Nádia Aparecida, que trouxeram informações

a respeito das providências que a Secretaria vem tomando para que esse surto não
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ocorra em Minas Gerais.

Tivemos uma reunião longa e produtiva com as referidas técnicas, muito

competentes e solícitas, que trouxeram informações necessárias para tranquilizar a

opinião pública de Minas Gerais a respeito desse tipo de infecção. Não há nenhum

indício de que esse surto possa ocorrer no Estado, apesar de já existirem alguns

casos detectados, mas nada fora da rotina, felizmente sem nenhuma vítima fatal. A

posição da Secretaria é de que Minas está tranquila com relação a essa questão até

o presente momento.

As providências cabíveis para prevenção já foram tomadas, entre elas o envio a

todos os hospitais de Minas Gerais de um alerta técnico feito pela Secretaria

preconizando medidas preventivas. Segundo a Vigilância Sanitária de Minas Gerais,

a simples existência nos hospitais do Estado de comissões de controle de infecção

hospitalar, desde que funcionem adequadamente, já seria suficiente para conter o

problema no âmbito desses hospitais. Saber que o Estado já teve a atenção chamada

firmemente para essa questão nos tranquiliza, e a divulgação feita hoje pela TV

Assembleia ajuda a levar essa informação a todas as cidades mineiras que recebem

nossa transmissão.

Mas aproveitamos a ocasião para discorrer um pouco sobre a realidade do sistema

de saúde do País e as medidas tomadas pelo Ministro da Saúde, Temporão, a

respeito do problema. A situação em Brasília, onde 18 pacientes internados nos

hospitais da cidade vieram a falecer, é grave e muito preocupante. A respeito, o

Ministro já tomou algumas medidas preventivas mais corriqueiras, como a

higienização do pessoal que trabalha em hospitais - hoje não se diz mais lavar as

mãos, mas higienizá-las, o que, nesses ambientes, é fundamental e indispensável - e

a restrição ou diminuição de visitas a esses locais - embora as infecções mais graves

ocorram mais frequentemente nas UTIs. Além dessas medidas já determinadas -

limpeza, higiene do hospital e cuidado com as pessoas que o frequentam -, há uma

medida importantíssima, fundamental: a proibição da venda de antibióticos sem

receita médica pelas farmácias do Brasil.

Fato é, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, que hoje estamos

pagando o preço da nossa incompetência e omissão. O uso indiscriminado de
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antibióticos de todas as espécies - da primeira à última geração, dos mais leves aos

mais fortes - leva a situações como essa. As bactérias vão passando por

transformações e adquirindo resistência aos antibióticos usados inadequadamente,

porque sem orientação médica. O indivíduo consulta na farmácia o antibiótico que

pode ministrar para sua criança, que está com febre, e, embora não saiba o que tem

a criança ou mesmo outro paciente, o farmacêutico, até mesmo de boa-fé, indica um

medicamento. Ora, esse medicamento, que pode não ser o indicado para a doença

da pessoa em questão, que ninguém sabe ao certo qual é, ainda é usado em dose

muito menor do que a correta, o que acaba sendo muito prejudicial para aquele

paciente e para os demais, porque as bactérias vão adquirindo uma resistência

enorme, ocasionando situações como essa. No caso em questão, falam até de uma

superbactéria, nome incorreto, porque não se trata nem mesmo de bactéria, mas de

uma enzima produzida por algumas bactérias, que provoca todo esse dano, levando

alguns pacientes até à morte.

Assim, o uso indiscriminado de antibióticos tem de ser contido de toda maneira no

Brasil. Não podemos mais conviver com essa situação, que leva a problemas como o

que enfrentamos hoje. Naturalmente, muitos doentes não morreram por essa razão,

mas as doenças vão tendo o tratamento muito dificultado em função desse vício -

vício mesmo - que tem o Brasil, até por uma questão cultural.

Bem, o Ministro tomou essa providência e quero dizer que no Congresso Nacional

há muitos projetos de lei que visam à proibição da venda de remédios, principalmente

de antibióticos, sem receita. Mas, porque esses projetos de lei vão contra interesses

comerciais de grandes indústrias, sua tramitação em Brasília acaba emperrando, Sr.

Presidente, lamentavelmente.

É uma lástima dizer isso, mas é verdade. Os projetos não andam, porque ferem os

interesses comerciais, a ganância das indústrias, que não abrem mão de poder

vender livremente o seu produto, causando prejuízo à saúde da população

indiscriminadamente.

O Ministro tomou a providência, que louvamos e esperamos que seja cumprida.

Porém, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na reunião, chamamos a atenção

para uma questão que nos parece extremamente importante. Será que o Brasil tem
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condições de fazer com que toda a sua população receba receitas médicas em

mãos? Será que toda a população brasileira - das grandes cidades, das cidades

pequenas do interior - que tem uma pessoa doente na família, ao levá-la a uma

unidade de saúde, seja lá o que for - um pequeno posto de saúde, uma unidade

básica de saúde, um pronto atendimento, um hospital -, pode receber uma receita

médica naquele momento? Essa é uma situação delicada com que o País se

deparará depois dessa resolução do Ministro, porque entendemos, Sr. Presidente,

que o Brasil não tem condições para isso. Não quero dizer com isso que o Ministro

não deveria ter tomado essa decisão. Ela é necessária até para expor a precariedade

e a fragilidade do nosso sistema, fazendo com que ele possa se adequar para

cumprir uma norma tão importante. Agora poderemos observar, com todas as letras,

as pessoas reclamarem que não conseguiram uma receita para o filho doente, com

febre de 40°, com dor de ouvido e de garganta. E nã o conseguirão essa receita

amanhã nem depois de amanhã. Como farão?

Essa situação mostra a precariedade e a pobreza do nosso sistema de saúde, no

qual precisamos investir. Lamentavelmente, isso ficará mais evidenciado agora.

Queremos que essa norma seja cumprida. Vamos fazer com que o programa Saúde

da Família se espalhe muito mais pelo País inteiro, para atender a toda a população

brasileira. Se hoje os PSFs estivessem funcionando, com equipes, não teríamos esse

problema, pois haveria médicos à disposição da população durante as oito horas do

dia, providenciando um tratamento que não apresenta sofisticação alguma, nenhuma

dificuldade, que pode ser feito com a maior facilidade em qualquer cidade. Não é

preciso estrutura grande, cara, nada disso. É preciso decisão e vontade dos nossos

governantes para que os PSFs sejam implementados em todo o País. Com medidas

competentes, altamente eficientes e baratas, perfeitamente possíveis de serem

adotadas no País, salvaremos um número grande de pacientes.

Sr. Presidente, trouxe aqui a notícia de que a situação no Estado de Minas Gerais é

bastante razoável e que, felizmente, a Secretaria de Saúde já tomou providências que

visam conter o que poderia ser uma situação preocupante, com o início dos surtos de

infecção no Estado, causados por bactérias muito difíceis de serem combatidas. Era

o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Deputados, Deputada Maria Tereza Lara,

telespectadores da TV Assembleia, cidadãos e cidadãs de Minas Gerais presentes a

esta reunião, quero primeiramente cumprimentar o Deputado Carlos Mosconi,

Presidente da Comissão de Saúde, que veio à tribuna trazer esclarecimentos

importantes. No País, no Estado, todos estão muito apreensivos em relação à

bactéria que se instalou em vários hospitais do Brasil, notadamente em Brasília. O

Deputado é médico e trouxe esclarecimentos importantes, pois a Comissão de Saúde

- e estão aí os Deputados Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo Valério, que são seus

membros - tratou da matéria. Essas orientações são muito importantes para nossa

população. Quero reconhecer o papel da Comissão e dos Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo Valério. Muito obrigado.

“Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?” Esse versículo

está no Salmo 116, versículo 12. As primícias são sempre para Deus. Por isso quero

agradecer primeiramente a Ele, pelo quinto mandato de Deputado com que me

abençoou nas eleições deste ano. Toda honra e toda a glória a Deus, ao nosso Pai.

A Bíblia também nos ensina que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Alto.

Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17. E quero destacar a boa dádiva que tem

sido para nós, Deputados, os nossos parceiros desta Casa Legislativa: Consultores,

assessores, profissionais de comunicação, nossa Taquigrafia, que transforma nossos

discursos, nossa palavra em documento permanente para o Estado, Policiais

Legislativos, servidores em geral, que com sua competência fazem de nossa

Assembleia um Parlamento-referência para o Brasil, permitindo que prestemos um

serviço de muito boa qualidade ao Estado de Minas Gerais. E esse nível de

excelência do Legislativo vai ficar melhor ainda.

Destaco, com muita alegria, a eleição do nosso ex-Governador Aécio Neves para o

Senado da República. Minas Gerais empresta a essa instituição um dos melhores

homens que temos no Estado, juntamente com o ex-Presidente Itamar Franco. São

eles dois dos melhores políticos já forjados nas serras de Minas e, juntos,

emprestarão ao País experiência, conhecimento, honestidade e engajamento nas

causas que são do interesse da população de Minas e do Brasil.
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Minha saudação especial ao Governador Anastasia pelo grande reconhecimento

que recebeu das urnas em todas as regiões de nosso Estado. O mineiro reconheceu

em nosso Governador suas qualidades de homem público, gestor de bons resultados,

sensível aos problemas sociais. Tenho tido sempre oportunidade de falar de minha

admiração por ele, especialmente pelo seu grande senso de planejamento. Gosto

sempre de lembrar um pensador cristão que disse que quem não planeja fracassa.

Se temos algo no Estado a que podemos permanentemente recorrer é planejamento.

Começaremos, no início de novembro, mais uma revisão do PPAG e, no próximo

ano, estaremos confeccionando o planejamento para os próximos cinco anos.

Portanto, Minas Gerais reconhece esse papel importante desempenhado pelo

Governador Anastasia, primeiro como Secretário de Planejamento; depois, como

Vice-Governador; e logo depois ainda, como Governador reconhecido nas urnas pela

população.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar os funcionários públicos de nosso

Estado, que no próximo dia 28 estarão comemorando o seu dia. Lembro-me da figura

de dois servidores que foram muito importantes para mim: meus pais. Eles serviram o

Estado por muito tempo. Meu pai já é falecido, porém minha mãe aposentou-se e

usufruiu do descanso merecido depois de tantos anos de serviço prestado ao povo de

Minas Gerais. Por isso reconheço nos servidores do Estado o comprometimento, a

dedicação, a criatividade e a eficiência no exercício constitucional de suas funções.

Renovo o meu compromisso de respeito a todos vocês e de continuar empenhado

para que todos tenham melhores condições de trabalho e de salários.

Gostaria de falar sobre a campanha que realizamos conversando com diversos

segmentos da sociedade, mas especialmente com aqueles que têm tido

oportunidades. Com 21 anos de idade, tive uma grande, que foi a minha conversão. A

partir daí, militei em uma igreja batista e em várias associações ligadas à Igreja. Tive

nessa campanha oportunidade de me reunir permanentemente com pessoas ligadas

às igrejas e fiquei muito impressionado.

Temos, não tenho dúvida, uma grande mudança acontecendo em nosso país.

Recebi telefonemas de pessoas residentes fora de Minas Gerais, que se posicionam

e questionam as propostas das campanhas eleitorais. Em alguns lugares, tive de



____________________________________________________________________________
640

assumir alguns compromissos. Pessoas preocupadas com questões fundamentais

para a vida, especialmente as religiosas, levaram-me a assumir alguns

compromissos, e reitero desta tribuna da Assembleia Legislativa que manterei minha

palavra de defender, custe o que custar, a vida. É inaceitável que nosso país, depois

da manifestação majoritária revelada nas urnas contra o aborto e a favor da vida, se

cale diante dessa manifestação.

Outro compromisso que assumi em minha campanha, com todos os meus

companheiros, amigos, amigas e irmãos, foi o da liberdade de expressão. Hoje

tivemos oportunidade, Deputado Domingos Sávio, de nos manifestar. Ingressou nesta

Casa o projeto de criação de um conselho de controle da imprensa. Posicionamo-nos

contra, pois temos compromisso com a liberdade, em especial com a religiosa. Não é

possível que as conferências realizadas no País estejam acima da Constituição e da

Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Estado é separado da Igreja, e deve

ser, porém as pessoas são religiosas, e quem poderá impedir a manifestação de fé

dessas pessoas? Ninguém. Um compromisso inarredável em defesa da família. As

igrejas se manifestaram fortemente nesta campanha e se manifestarão muito mais.

Nosso país nunca mais será o mesmo, porque ninguém aceitará as propostas que

têm sido apresentadas.

Agradeço aos meus valorosos companheiros do PSDB, que sempre me apoiaram

nesta Casa. É um orgulho e uma honra participar desse partido, que tem

demonstrado compromisso com valores fundamentais de brasileiros e brasileiras.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Prezado Deputado João Leite,

referência para todos nós e pessoa de quem - posso dizer - tenho a honra de ser

amigo, além de um fã em todas as suas atuações, exceto nas vezes em que me

contrariava fechando o gol do Galo contra o meu Cruzeiro. Aliás, houve uma

passagem recente que não merece comentário.

O que merece comentário é o pronunciamento brilhante de V. Exa., que, todavia,

não apresenta novidade. Não se trata de em uma hora ser a favor e, em outra, contra,

ou seja, de jogar para a plateia. V. Exa. tem história de vida em defesa dos valores

cristãos, da vida, da coerência em seu dia a dia, em sua atuação como homem

público. Aproveito as palavras de V. Exa. para registrar que procuro mirar-me nesse
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tipo de comportamento.

Agora, pela vontade do povo mineiro, enfrentarei o desafio de ocupar um espaço na

Câmara Federal. Defenderei ali os mesmos valores que sempre defendi nesta Casa.

Como as eleições já acabaram, eu nem precisava dizer isso, mas o faço com alegria

em qualquer espaço. Nunca fiz e nunca farei proselitismo eleitoral dos valores

cristãos, da defesa da vida, de um posicionamento claro contra a legalização

generalizada e absurda do aborto. Tentam legalizar o que é mal para a sociedade

como se fosse algo normal do dia a dia. Fazem esse tipo de tentativa em vez de

enfrentarem problemas, tal qual o das drogas - câncer que corrói nossa juventude -,

assim como o respeito à liberdade absoluta de imprensa, fator inegociável, e à

liberdade religiosa. Minha vida inteira primei por esses valores.

Não tenho dúvida de que V. Exa., que terá este colega de partido na Câmara

Federal, continuará realizando nesta Casa, como sempre fez, trabalho sério e

brilhante. Estaremos sempre unidos, principalmente agora, quando o povo brasileiro

escolhe o seu caminho a fim de que valores, como os já citados, sejam colocados em

prática, e não representem apenas mera demagogia. Nós, do PSDB, temos a clareza

de que não é hora de encobrir o sol com a peneira, mas, sim, de separar o joio do

trigo, e V. Exa. é trigo puro, que alimenta o espírito e a democracia. Parabenizo-o

pelo seu pronunciamento e pela sua história de coerência.

O Deputado João Leite - Muito obrigado, companheiro Deputado Domingos Sávio.

Tenho certeza de que a presença de V. Exa. em Brasília, na Câmara dos Deputados,

representará a defesa desses valores tão importantes. Aproveito nosso contato no

Plenário desta Assembleia Legislativa para também reconhecer, por informações de

pessoas muito chegadas, o trabalho belíssimo que sua esposa vem realizando à

frente da saúde, em Divinópolis, onde as pessoas são muito bem atendidas. Chegou

ao meu conhecimento a competência da Cherie numa política tão importante para a

população. Leve a ela nosso abraço e o nosso reconhecimento pelo trabalho que ora

realiza.

Neste final, agradeço à população de Minas Gerais todo o reconhecimento, assim

como a meus companheiros e minha companheira na Comissão de Segurança

Pública desta Casa. A Deputada Maria Tereza Lara, tão atuante e assídua, deu-nos a
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oportunidade de, juntos, trabalharmos muito. O trabalho dos Deputados Rômulo

Veneroso e Tenente Lúcio também deve ser lembrado. Eles possibilitaram a

produção de um livro com o diagnóstico da segurança pública no Estado de Minas

Gerais.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Obrigada, Deputado Doutor Viana. O

Deputado João Leite é Presidente da Comissão de Segurança Pública e, nesta

oportunidade, eu não poderia deixar de cumprimentá-lo pela brilhante reeleição, pelo

trabalho sério. Mesmo com todas as divergências partidárias que possamos ter - isso

faz parte da democracia -, quero cumprimentá-lo com todo o respeito e dizer que esta

Casa realmente fica dignificada com sua presença para um próximo mandato. Um

abraço e conte conosco.

O Deputado João Leite* - Obrigado, Deputada Maria Tereza Lara.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Sr. Presidente, colegas Deputados, Deputado João

Leite, a patativa vai agudecer daqui a alguns dias, se Deus quiser, mas com a alegria

de ter convivido com V. Exa. nesta Casa.

Conforme o discurso de V. Exa., creio que os valores éticos e morais neste país

estão a correr perigo. Lembro-me até do Wilson Trópia, quando colocava adesivos

nos veículos com os dizeres “a crise é de caráter”. Realmente o Brasil está passando

por um momento muito complicado, muito difícil, onde se popularizou o crime, a

impunidade, onde os valores morais e éticos são muito menores do que eram há 10,

20 anos. E nós ficamos preocupados com isso, em especial quem é político, quem

cumpre mandato, disputa eleição. Ficamos preocupados com alguns valores e até

com algumas interpretações diferenciadas do sistema democrático. Questionamos a

forma como funciona a república brasileira, como funciona essa divisão tripartite com

o quarto poder, o Ministério Público, e um quinto, que é a imprensa, para a qual, na

verdade, há até dispositivos de discussão para fazer com que ela se cale. Estamos

em um momento muito complicado, em que a vida nacional está precisando ser

repensada.

Primeiro ouvimos o Deputado Domingos Sávio, que se elegeu Deputado Federal.
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Eu gostaria que ele estivesse agora presente para comentar com ele tal questão. É

preciso que a sociedade comece a cobrar dos Deputados Federais as alterações

necessárias na Constituição brasileira, com dezenas e dezenas de capítulos e artigos

ainda não regularizados, não regulamentados. É preciso definir as águas, sairmos

daquela Constituição Cidadã, que, na verdade, foi uma baita constituição demagógica

em que se criou excesso de poderes para alguns órgãos que nem sequer prestam

contas aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, enfim, alguns órgãos que

extrapolam os poderes.

Vou citar aqui um caso interessante. Alguém, algum Deputado sabe o que é Sitru?

Creio que todos sabem, porque todo o mundo está sendo notificado por causa dele,

do Sitru. Como se escreve Sitru: é Sitru ou o termo é, em inglês, “tree”? É o “tree” de

árvore ou é “true” de verdade? Afinal de contas, o que é esse Sitru? Há alguma lei no

Brasil que faz esse Sitru? Não, trata-se de uma regulamentação da Justiça Federal

pela qual o cidadão tem de pagar um valor pela exposição do chamado Sitru colado

na traseira de um veículo durante a campanha eleitoral; trata-se de uma norma

subalterna que deixa todo o mundo apavorado, desesperado. Conheço Deputados

que fizeram mil Sitrus. E como o cidadão vai correr atrás de mil pessoas que colaram

o adesivo na traseira do veículo? Como fará esse Deputado, que pode correr o risco

até de perder o mandato porque uma pessoa colou um Sitru, um adesivo no carro,

diferente daquele que foi liberado - aliás, que benesse maravilhosa essa da Justiça

Federal, que liberou o adesivo para o para-choque; mas o adesivo do vidro é

diferente. Então o Brasil está esquisito, está com uma coisa diferente.

Há normas, leis subalternas, decretos, portarias que passam por cima da lei, do

direito e criam uma dificuldade enorme para a vida do povo brasileiro.

Hoje, na parte da manhã e durante o almoço com vários Deputados, a única

discussão era o Sitru e como regularizá-lo.

Acho que estamos num momento em que é necessário cobrar do Deputado

Federal. Não é tarefa do Deputado Estadual regulamentar a Constituição. Não é

nossa competência colocar as pessoas nos seus devidos lugares, dizer onde o

Ministério Público vai atuar, se é no Poder Judiciário ou no Executivo. É preciso

definir para qual Poder irá o Ministério Público e a Polícia Federal. É preciso saber se
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a Justiça Federal pode passar por cima da Justiça Comum, se o Supremo Tribunal

Federal tem de definir ficha suja ou limpa ou se a lei pode retroagir nesse aspecto.

Essa confusão constitucional no Brasil, essa confusão legal está criando um buraco

negro, um vazio jurídico que os advogados aqui, nossos colegas, como o Deputado

Sebastião Costa, sabem a que me refiro. Há um grande buraco negro, um vazio

jurídico, uma insegurança jurídica tamanha que não vale mais a pena nem os

candidatos chegarem à televisão e dizerem que garantirão os contratos. Quais

contratos? Os da gaveta? Os que estão debaixo do pano?

Vem, então, o problema das obras. Os Prefeitos, coitados, ficam apavorados. Há

uma tal Lei nº 8.666 que é um terror. Hoje é quase impossível fazer uma licitação

para contratar uma empresa de melhor qualidade, porque não se pode mais escolher

empresa por excelência, não se pode mais definir a participação de empresa pelo

capital registrado ou pela capacidade que tem de executar a obra. Somos obrigados a

aceitar numa licitação empresas que começam a trabalhar e param porque não têm

capital de giro para esperar o pagamento. Estavam acostumadas a receber um “por

fora” ou até antecipadamente. Há um caso de um distrito da minha cidade - não

citarei o nome dele porque posso ferir a suscetibilidade da diretora da escola - em

que se recebeu dinheiro para fazer a ampliação e a reforma da escola. A nossa

diretora pagou tudo antecipadamente, e a empresa sumiu no mundo.

Assim, a insegurança jurídica me preocupa. Esse buraco e esse vazio que existem

na legislação brasileira me inquietam. Lamentavelmente, não é aqui na Assembleia

que resolveremos o problema, mas, sim, em Brasília.

Lamentavelmente, também, confesso que os Deputados Federais têm uma culpa

muito grande nisso. Como se escolhem hoje os Deputados Federais, pelo menos na

minha região? Não vou falar sobre o resto do Estado. Lá, o Deputado Federal coliga-

se a um Deputado Estadual e leva um dinheirinho para se fazer a campanha. Elege-

se um Deputado Federal que quase ninguém conhece e não se sabe quem é. É por

esse motivo que nos preocupamos aqui com o tal do voto distrital. O Deputado

Federal não tem compromisso com a cidade, com o Município e, às vezes, nem com

o Estado. Então, não se preocupa em normatizar corretamente o País e fazer com

que volte a funcionar com regras um pouco mais claras, mais objetivas.
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Essa minha preocupação, Deputado João Leite, é de brasileiro, não é só de

Deputado ou de quem vai deixar de ser Deputado. Um dia fui Prefeito e Deputado

Federal. Lembro-me de que, quando entrei na Câmara do Deputados, estávamos

num processo de revisão constitucional. Apresentei 119 projetos somente para a área

do Judiciário. Não consegui aprovar um sequer, porque é o governo, o Executivo que

determina o que os Deputados Federais vão votar. Define qual é a pauta, o que pode

e o que não pode ser votado. Queremos mudar as coisas, mas não conseguimos.

E, cá embaixo, nós, Deputados Estaduais, ficamos como se fôssemos uma ilha.

Não me conformo com isso, pois não somos uma ilha. Temos a nossa opinião e o

dever de comentar com o povo mineiro, com o povo brasileiro questões nacionais.

Em 2009, quando esta Assembleia aprovou uma série de resoluções, encaminhando

à Câmara Federal e ao Senado da República alterações possíveis para dar um pouco

mais de autonomia às Assembleias Legislativas, queríamos mostrar que as

Assembleias realmente precisam organizar-se para conversar com as duas Câmaras

mais altas - a Câmara Federal e o Senado da República - para enxergarem a

necessidade de não ser apenas capachos de governo. Isso porque, na verdade, hoje

o Senado e a Câmara são capachos do governo, fazem aquilo que o governo quer.

Exatamente o que o governo quer, e o povo brasileiro fica convivendo com essa

dicotomia fantástica entre leis irreais e a realidade brutal que nos assola.

Recordo-me de que, em 2007, tive uma discussão pesada com o Deputado Carlin

Moura, que defendia a Venezuela e o Chávez. Na oportunidade, disse-lhe: “Carlin,

conheci a Venezuela antes do Chávez e você a conhece, agora, com ele”. Antes do

Chávez, a Venezuela era um país maravilhoso, supertranquilo, uma beleza de país.

Eu não fui lá simplesmente para passear nem pago pelo governo da Venezuela, pois,

como era estudante, estive lá passando de casa em casa, de bairro em bairro para

vender livros, enciclopédias, a fim de poder conhecer o mundo. Naquela época a

Venezuela era um país tranquilo. Mas, agora, veja o que aconteceu: estamos

copiando a Venezuela ao tentar trancar a boca da imprensa. Lá fecharam a televisão,

o rádio, o jornal, e atualmente estamos com organismos de controle da comunicação

- nome bonito, não é mesmo? Estão discutindo o controle da sociedade sobre a

comunicação social. Há coisa mais terrível?
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Eu, o Durval Ângelo e vários companheiros que participaram da luta contra a

ditadura, que foram para a luta armada, que levaram um tiro e foram presos, como

fui, ficamos imaginando o que será deste país se cada um, detentor de mandato, não

se preocupar com essas questões tão importantes para a vida do cidadão brasileiro.

Que democracia queremos para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos?

Será a democracia do controle religioso? Será a democracia do controle da

comunicação social? Será que desejamos efetivamente que haja cinco, seis poderes,

em vez do tripé tradicional dos três poderes harmônicos entre si? Será que é isso que

desejamos para o nosso país, para a nossa pátria e, sobretudo, para os que virão

depois de nós?

Estou muito preocupado, Deputados João Leite, Doutor Viana e Duarte Bechir, que

entrou nesta Casa neste mandato, continuará no próximo brilhantemente e muito bem

ocupa esta tribuna. Acredito que nós, Deputados - ainda o sou e, talvez, ainda

continue sendo no ano que vem -, deveríamos ocupar mais esta tribuna para tratar de

assuntos nacionais. Minas não pode abrir mão do seu poder de influência na vida

nacional. Minas tem de retomar. Estamos sujeitos, numa eleição presidencial, a

ficarmos fora do processo da decisão presidencial. Temos uma mineira que não é

mineira e temos um paulista que quer a hegemonia de São Paulo. Vamos fazer o

quê?

Na década de 50, Minas financiava as indústrias de São Paulo com os grandes

bancos que existiam em Minas Gerais. Minas influenciou, na primeira república, todo

o processo democrático do Brasil. É a tradicional e famosa política do café com leite.

Ninguém fazia nada sem ouvir Minas Gerais. Mas hoje, como dizia Drummond:

“Minas não há mais”. Minas desapareceu do cenário político nacional, e isso me

preocupa, Sr. Presidente, neste final de ano.

Agora iremos para o final da disputa eleitoral. No dia 31 haverá eleição, e estamos

preocupados com a decisão que havemos de tomar. Fiz vários pronunciamentos em

relação a essa questão, sem me afastar de quem apoio, mas gostaria que o povo

brasileiro refletisse profundamente e com carinho sobre o seu voto no próximo

domingo. Gostaria que o povo fizesse, no fundo da sua alma e não do seu coração -

visto que hoje este pode ser trocado - uma reflexão. Romeu Tuma morreu porque não



____________________________________________________________________________
647

conseguiu trocar o seu a tempo. O que será deste país, desta nação, da pátria que

deixaremos para os nossos filhos e netos? Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada,

telespectadores da TV Assembleia. Hoje, dia 27 de outubro, os servidores municipais

de Contagem receberam uma grande notícia, que é motivo de júbilo para eles e, ao

mesmo tempo, registra o reconhecimento de um trabalho e de uma estruturação

correta da administração municipal, tanto no aspecto técnico como no político. Hoje

foi depositado, integralmente, o 13º salário dos servidores públicos municipais de

Contagem.

A Prefeita Marília Campos lembra-se bem do quadro que encontrou quando

assumiu o Município, há seis anos. Havia atraso do salário de dezembro e do 13º

salário, uma dívida que representava 4 vezes a receita do Município e que, à primeira

vista, poderia ser considerada impagável. No entanto, com um trabalho sério de

estruturação e organização do Município, essa dívida hoje representa pouco mais que

uma arrecadação anual do Município. Foi feita uma ação para gerar receita própria

municipal e houve uma preocupação enorme em celebrar convênios com todos os

órgãos do governo estadual, mas principalmente com o governo federal. Houve

também preocupação com a valorização e a profissionalização dos servidores

municipais, bem como com a interlocução com eles, a fim de que se tornassem

prioridade. De alguma forma, isso traduzia o jeito petista de governar. Houve respeito

aos servidores, como parte da necessidade de mudanças de que o Município carecia,

e o pagamento integral do 13º salário é um dos frutos desse diálogo, dessa

valorização e dessa profissionalização dos servidores municipais.

Recentemente, uma associação de administradores municipais decidiu engajar-se

na campanha de um candidato à Presidência da República, cumprindo o triste papel

de convocar um dos dois candidatos para um encontro em Belo Horizonte. Essa

entidade, que era para ser apartidária e atender a todos os Prefeitos de Minas Gerais,

passou a ser instrumento de um partido, impondo a vontade desse partido que seguia

a linha do pensamento único neoliberal em vigor há alguns anos em Minas Gerais.
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Essa entidade anunciou recentemente que 70% dos Prefeitos mineiros não terão

condições de pagar o 13º salário a seus servidores este ano, enquanto Contagem

antecipa tal pagamento em dois meses. Aplaudimos a Prefeita Marília Campos, o

Vice-Prefeito Agostinho Silveira e os Vereadores dessa cidade, que têm sido um

esteio ao apoiar constantemente a Prefeita. Elogiamos igualmente os Secretários

Municipais e os Diretores de órgãos, enfim, todos que têm corresponsabilidade com a

Prefeita em administrar a cidade. Marília e sua equipe estão de parabéns. Que o

modelo de administração dessa mulher, que foi nossa colega parlamentar durante

dois anos, seja seguido em Minas Gerais.

Gostaria de destacar que todos os servidores públicos municipais foram

beneficiados com o plano de cargos e salários. Os da área de educação tiveram um

salto muito grande na carreira. Com certeza, isso representa melhoras na qualidade

do ensino. Um professor bem-remunerado é garantia extra de educação de

qualidade, que atende e ajuda na formação da classe trabalhadora, de quem

depende da escola pública e a tem como referência fundamental no acesso ao saber

e à ascensão social. Nesse processo que se travou - conheço especificamente o

plano de cargos e salários dos servidores da educação -, a interlocução ocorreu

diretamente nas escolas, tendo sido realizadas várias reuniões regionais em

diferentes turnos. Muitas sugestões foram acolhidas. Temos, pois, de comemorar o

Dia do Servidor Público nesta sexta-feira, o dia daqueles que constroem a

administração pública neste Brasil. É importante vermos concretizadas as conquistas

garantidas na Prefeitura de Contagem.

Marília Campos dá uma demonstração da competência da mulher para administrar.

A “Carta da Terra”, que teve à frente Gorbachev, ex-Presidente da Rússia, e contou

com a participação direta do brasileiro Leonardo Boff, teólogo e escritor, indica que

uma das tendências fundamentais é a feminilização do poder, ou seja, o acesso das

mulheres às instâncias do poder. Essa carta mostra que a mulher não será mera

administradora, mas sim cuidadora, terá os mesmos cuidados que destaco na

Prefeita Marília Campos em relação aos servidores municipais. No poder, a mulher

pensa certamente nas necessidades reais e concretas de toda a população, sem

contar que ela se envolve infinitamente menos com uma das grandes chagas sociais
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do exercício do poder, a corrupção.

Por isso, ao ver o exemplo da Marília, temos esperança de que domingo possamos,

também com uma mulher, começar a fazer uma grande virada, aprofundar as

mudanças feitas pelo atual governo federal e dar um passo à frente em relação aos

cuidados.

Hoje, refletir o poder nessa ótica feminina, ou seja, da ternura, do carinho e dos

cuidados próprios da mulher, como estamos destacando quanto a Contagem, é um

aspecto fundamental para se pensar na Presidência da República. Essa é a nossa

esperança.

Há pouco, ouvi o discurso do amigo João Leite sobre a questão da vida. Pelo fato

de esse conceito ter entrado na discussão política atual, é evidente que precisamos

ampliá-lo - aliás, tratar não só da vida do nascituro, mas também da vida globalmente,

do ser nascido, parido, desse cuidado pela vida no sentido integral e pleno, conforme

o que sempre demonstrou o Deputado João Leite na Comissão de Direitos Humanos.

Portanto, acreditamos que a Dilma terá essa atenção e esse cuidado. Aproveito

para destacar que a pesquisa CNT-Sensus, divulgada recentemente, aponta uma

mulher na preferência do eleitorado, com 17% à frente. Amigo Deputado João Leite,

tenho certeza de que essa mulher saberá cuidar e dar atenção à vida na sua

plenitude.

O Deputado Getúlio Neiva, que é do PMDB e tem um vice nessa chapa, há pouco

me antecedeu e sabe muito bem que tivemos políticas fundamentais de inclusão

social neste Brasil. Na verdade, 35 milhões de brasileiros ascenderam à classe C, à

classe média, com um rendimento “per capita” de R$1.180,00 a R$4.800,00 ao mês.

E mais do que isso, como um sinal, Deputado Getúlio Neiva, de cuidado com a vida e

preocupação com a inclusão, 25 milhões de brasileiros saíram da situação de

pobreza extrema e ascenderam socialmente.

Logo, essas políticas precisam permanecer, pois são fundamentais para

continuarmos com as mudanças neste país, ou seja, continuarmos aprofundando as

políticas de educação, como o ProUni e o Reuni e as 214 escolas técnicas federais,

para que o cuidado com a vida esteja presente e seja efetivo.

Quanto à saúde, o Samu tem sido fundamental em muitas políticas de defesa da
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vida, assim como as Upas que estão sendo criadas. Hoje, as condições nos foram

dadas para continuarmos mudando este país e seguirmos promovendo os cuidados

com a vida. Nos exemplos citados aqui, como ações efetivadas pela Prefeita Marília

Campos, pudemos perceber que ninguém melhor que a mulher pode demonstrar

esse carinho, cuidado e zelo, que são fundamentais. Presto a nossa homenagem à

Prefeita Marília Campos, extensiva a todos os servidores públicos de Contagem, que

no seu dia ganham mais um presente: além do plano de cargos e salários, a

antecipação em dois meses do 13º salário. Esse é o sinal de uma Prefeitura

organizada e bem cuidada, que tem políticas sérias, que se refletem concretamente

na redução da violência e da exclusão social.

Contagem se prepara para o seu centenário no próximo ano. Portanto,

comemoraremos os 100 anos da jovem cidade de Contagem - a Contagem dos

tropeiros, do posto fiscal, das jabuticabas, das abóboras, do Arraial de São Gonçalo

da Contagem das Abóboras. Certamente a Prefeita está de parabéns. No Município

de Contagem, hoje há funcionários preparados, com investimentos sérios na sua

formação. Observamos que cada vez mais chegam benefícios para apoiarem

políticas desse Município. Quero destacar que o governo federal foi um grande

parceiro nas obras em Contagem, mesmo as que foram intermediadas para

saneamento por meio da Copasa, através de empréstimos pelo BNDES.

Essa parceria permite um desenvolvimento de obras de mais de R$400.000.000,00,

aplicados no Município de Contagem. Nada melhor do que reconhecer todos esses

trabalhos no momento em que nos aproximamos de uma grande definição no próximo

domingo, valorizando mais ainda os servidores do Município. Parabéns, Prefeita

Marília; parabéns, Vice-Prefeito Agostinho Silveira, nosso ex-colega Deputado;

parabéns, Secretários; parabéns, Câmara Municipal de Contagem; parabéns,

servidores desse Município, pelo prêmio que receberão no Dia do Servidor Público.

Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

gente querida de Minas Gerais. Partindo das palavras do Deputado que me

antecedeu, gostaria de tecer um comentário a respeito de um ato de muita
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responsabilidade para o povo brasileiro. Os institutos de pesquisa foram criados para

que as empresas pudessem descobrir qual o melhor nome para se dar a determinado

produto, fosse um xampu, um sorvete ou um alimento para cães. Muitas eram as

atividades inerentes às pesquisas. Elas também serviram, por muitos anos, para

medir a audiência dos programas e canais de televisão e rádio. Mais velhos do que a

nossa democracia, os institutos de pesquisa existem há mais de 50 anos, dando sua

parcela de contribuição, indicando determinadas tendências que o povo brasileiro vive

em determinado momento. Se tivéssemos nos apegado aos resultados das

pesquisas, hoje não haveria o segundo turno das eleições presidenciais no País.

Quase todas as pesquisas indicavam que elas seriam encerradas no primeiro turno, o

que não aconteceu.

Nós, seres humanos saudáveis, temos de buscar a felicidade. Se não o fizermos,

não permanecemos vivos com prazer. Temos de buscá-la a todo instante, a qualquer

preço. Mais do que isso, devemos buscar uma tendência que indique que o futuro

pode ser melhor e devemos fazê-lo do fundo do coração.

Como os institutos de pesquisa buscam refletir as opiniões, deveriam fazê-lo com

cuidado, sem nenhuma tendência a prestigiar o candidato do governo ou mostrar que

ele tem uma posição melhor. Mas, é isso que tem acontecido no Brasil. O Deputado

que me antecedeu disse que o povo brasileiro já escolheu o próximo Presidente da

República. Será que o povo brasileiro, apesar de ser conhecido como de memória

curta, não se lembra de que, há menos de 15 dias, era isso que estava escrito nos

resultados dos institutos de pesquisa?

A esperança é que nos nutre o futuro; é ela que nos faz buscar, a todo custo, que

ele seja cada vez melhor. No dito popular, “a esperança é a última que morre”; temos

que ter esperança como prova da nossa vida, com o objetivo de ter uma vida boa.

Assim, os institutos de pesquisa não podem, por estarem comprometidos, tirar a

esperança do povo brasileiro.

No caso de Minas Gerais, mais que esperança, temos um ex-Governador que está

visitando os quatro cantos do País - ontem mesmo estava na Bahia -, levando sua

mensagem de bom mineiro e excelente administrador e mostrando que o povo

mineiro tem uma posição determinada, assim como o atual Governador, Antonio
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Anastasia: em Minas, as pesquisas eleitorais com toda certeza não mudarão o

sentimento e o encaminhamento do povo mineiro para, no próximo domingo, definir

os rumos que o País busca com essa eleição. Quando nos empenhamos em

determinado trabalho, queremos que ele seja bem feito, e Minas sempre mostrou o

caminho para o Brasil. Minas é o Estado que sempre puxou o Brasil com os

encaminhamentos mais importantes, seja com Juscelino Kubitschek, seja com

Tancredo Neves, com as ações desses Presidentes que deram vigor ao nosso País.

Como todos sabem, Minas é a síntese do nosso Brasil. Temos aqui o Vale do

Jequitinhonha e as Regiões Sul e Centro-Oeste, como o Brasil tem o Nordeste, o Rio

Grande do Sul e Santa Catarina, Goiás e o Planalto Central. Com todos respirando

praticamente o mesmo ar, fazemos aqui o que acontece em todo o nosso Brasil. E o

ex-Governador Aécio Neves, em uma brava posição de brasileiro comprometido com

o nosso país, está percorrendo os quatro cantos da nossa nação. Mas, segundo

esses institutos de pesquisa, a eleição já estaria definida. Ora, quero estar aqui na

semana que vem, depois da eleição, para mostrar que Minas Gerais, primeiro, não foi

na onda e, segundo, tem uma grande liderança, que é o ex-Governador Aécio Neves,

além do atual Governador, que tem mostrado para o Brasil o caminho mais correto a

ser seguido.

Falando em caminho mais correto, Sr. Presidente, quero lembrar que na semana

passada disse, desta tribuna, a um dos Deputados que me antecederam naquela

oportunidade, que eu achava que não era salutar ou democrático manifestar daqui o

nome do candidato de sua preferência, induzindo os eleitores a fazer a mesma

escolha. Mas não foi isso o que fizeram todos os que me antecederam - mesmo hoje,

há alguns momentos, o Deputado que me antecedeu disse, praticamente com todas

as letras, o nome da sua candidata. Acho que, se a legislação não permite que se

manifeste isso de forma clara ou indireta, devemos respeitá-la. Mas, como

parlamentar responsável, quero me dirigir para toda Minas Gerais, a terra de

Tiradentes: nós sabemos como poucos fazer a revolução. Minas Gerais sabe o

caminho da revolução; sabe dizer “não” ou “sim” na hora certa e, com toda certeza,

no próximo domingo mostrará para o Brasil o que se faz aqui, que é diferente do que

se faz no resto do País. Não que sejamos melhores, Presidente. Talvez Minas Gerais
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goze dessa reputação no resto do Brasil por sermos mais equilibrados. O povo

mineiro é equilibrado. Somos equilibrados. Talvez nos chamem de caipiras - eu

mesmo sou do Sul de Minas, onde se puxa muito o “r” - por sermos dóceis, bons de

coração. O povo mineiro é, sem dúvida, um dos povos mais respeitados e queridos

do Brasil. Podem ir ao Nordeste ou ao Sul e perguntarem ao povo dessas regiões o

que acham do mineiro, e verão que este é um povo querido e respeitado. O povo

mineiro é humilde, trabalhador, mas é um povo que sabe decidir, que sabe o que

quer.

Apesar de toda a pressão, não mudamos o governo nessa eleição por causa da

consciência, da formação política e da responsabilidade do povo mineiro. Foi uma

vitória vigorosa, com mais de 60% da opinião dos mineiros a favor de um candidato

que jamais havia disputado uma eleição direta, com ele à frente. Minas enxergou que

esse candidato, que estava no comando do Estado há pouco menos de oito meses, é

um grande homem. A política precisa dele muito mais do que ele precisa da política.

Minas Gerais deu um exemplo importante para o Brasil ao reeleger o Governador

Anastasia, um homem que não tinha, como ainda não tem, cara de voto. Ele tem cara

de pessoa séria, equilibrada, coerente, humilde e que sabe, como poucos, fazer um

governo de sucesso.

Tenho certeza de que Minas Gerais não vai, como de fato já não aconteceu,

embarcar na onda das pesquisas eleitorais, que são tendenciosas e visam tão

somente a manipular a nossa consciência. Querem modificar algo que está pronto e

nasceu no nosso coração. O fruto da alma, do coração, é muito importante na nossa

vida, porque não é feito na instantaneidade, mas na consciência. Ele brota, produz e,

quando alcança a maturidade, vai para o coração e fica.

Em Minas há um grande líder, inquestionável nos quatro cantos do Brasil: o

Governador Aécio Neves. Nas últimas eleições para o Senado em Minas Gerais só

deu o que o povo mineiro quis, com a batuta do Governador Aécio Neves. Elegemos

Eliseu Resende na batalha da eleição anterior. Nessa eleição, mesmo com o apelo de

que era preciso um Senador da Oposição para fiscalizar, Minas elegeu Itamar e Aécio

para o Senado. Os três Senadores do governo de Minas Gerais eleitos diretamente.

Não é por acaso que as coisas acontecem aqui. Há uma efervescência em Minas
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Gerais. O Estado está caminhando bem. Fomos um dos primeiros a ter interligação

de celular em todos os Municípios. O governo de Minas protagonizou essa situação,

dando apoio. Enquanto vimos carros sendo arrastados em outros Estados, todos os

Municípios mineiros estão interligados por asfalto.

Caro Presidente, semana passada eu disse que o governo de Minas fez o

planejamento cortando na própria carne. Enquanto no Estado de Minas foram

cortados cargos comissionados e diminuídos valores dos subsídios, até mesmo do

Governador, na União foram criados mais Ministérios e mais cargos comissionados

para trazer para dentro do governo os que interessam, que têm na sua testa uma

bandeira ou símbolo partidário. Na União foram criados mais Ministérios e quase 30%

a mais de cargos comissionados, e em Minas o Governador fez cortes por haver

necessidade de equilibrar as contas públicas. Uma nação, um Estado, um Município

que se preza pelo comprometimento com seu povo não pode gastar seus recursos

com contratações de companheiros, tem de gastá-los com investimento na base -

saúde, educação, transporte, habitação, saneamento básico. Esse é um governo que

se preza, e Minas Gerais está dando exemplo. Um governo de realizações plenas,

aprovadas na última eleição, com espetacular e esmagadora vitória.

O Estado, por meio do nosso Senador eleito Aécio Neves, está indo aos quatro

cantos do Brasil levar a mensagem do povo mineiro. Ele é exemplar. Quando chega

aos outros Estados, logo a população e a imprensa se manifestam, pois reconhecem

nele liderança, transparência e coerência na forma de administrar, sempre

participativa.

Sr. Presidente, peço a V. Exa. mais 1 minuto para concluir. Quero dizer que a

esperança não pode morrer. Ela tem que ser a nossa arma da vitória e do futuro; tem

que nutrir o nosso coração e a nossa consciência para que cada passo que dermos

seja pleno de realizações e de convicção do que queremos. As pesquisas eleitorais

que estão servindo a um partido não farão, pelo menos em Minas, o povo mudar o

voto correto, o voto de importância para o Estado e o País. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições
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O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

ACORDO DE LÍDERES

- O Acordo de Líderes que delibera seja atribuído regime de urgência ao Projeto de

Lei nº 4.964/2010 foi publicado na edição anterior.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

- A Decisão da Presidência que acolhe o Acordo de Líderes foi publicada na edição

anterior.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Segurança Pública - aprovação, na 28ª Reunião

Ordinária, em 26/10/2010, do Requerimento nº 6.689/2010, do Deputado Wander

Borges; de Administração Pública - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em

26/10/2010, dos Requerimentos nºs 6.599, 6.630 a 6.634 e 6.640 a 6.643/2010, do

Deputado Wander Borges, 6.650/2010, do Deputado Doutor Viana, 6.658 a 6.660 e

6.681/2010, do Deputado Doutor Ronaldo, 6.682 a 6.686/2010, do Deputado Wander

Borges, e 6.690/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de Educação - aprovação,

na 22ª Reunião Ordinária, em 27/10/2010, do Requerimento nº 6.693/2010, da

Comissão de Participação Popular (Ciente. Publique-se.).

Questões de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Deputados, telespectadores da

TV Assembleia, em rápidas palavras, quero fazer uma reflexão em relação ao que

meu colega, Deputado Duarte Bechir, teve oportunidade de expor neste momento.

Primeiro, quero manifestar meu mais sincero desejo de que as ações dos nossos três

Senadores sejam em favor de Minas e do Brasil, uma vez que as do que já está lá

não estão sendo assim. Infelizmente, ainda não vi uma contribuição substancial do

Senador que está lá, na Oposição, em defesa de Minas e do Brasil. Sei, por exemplo,

que, em um momento importante de nossa vida, ele votou contra a CPMF, que era

relevante para garantir mais recursos para a saúde, Deputado Duarte Bechir. Às
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vezes, uma posição pode parecer que vem em defesa dos interesses do Estado,

mas, na verdade, ela pode fazer o contrário. Desejo que as ações dos três Senadores

da República, Aécio, Itamar e o que já está nos representando, sejam em favor do

desenvolvimento de Minas e do Brasil. Sei que o Senado, para se constituir numa

casa e num espaço de equilíbrio, tem que melhorar muito, e tenho muitas esperanças

a esse respeito. Quero também tratar da outra questão que V. Exa. traz aqui: as

pesquisas. Todas as pesquisas que estão sendo apresentadas agora estão a serviço

de um partido: a do Datafolha, a do Ibope, a do Sensus, enfim, estão toda a serviço

de um partido. Que partido poderoso é esse! O interessante é que, quando era

candidato ao governo de Minas, Anastasia usou-as fartamente a seu favor, e não vi

nenhuma contestação quanto ao fato de elas serem direcionadas para atender aos

interesses desse Governador. As pesquisas apresentadas estão a serviço de um

partido. Interessante, o Datafolha, o Ibope e muitos outros institutos estão a serviço

do partido. Que partido poderoso é esse? Quando Antonio Anastasia foi candidato ao

governo de Minas, ele as usou fartamente a seu favor, e não vi contestações de que

elas estariam sendo feitas para defender ou para atender interesses desse candidato.

As pesquisas feitas com seriedade são direcionadas para atender a vontade

majoritária do povo. Ela deve ser respeitada mesmo sendo contrária àquilo que

queremos, defendemos ou esperamos. Falarei sobre esperança, Deputado Duarte

Bechir. Ela não é propriedade de um setor, de um segmento ou de um partido.

Esperança é uma dimensão do nosso ser. Temos direito à esperança e a resultados

positivos nas pesquisas, o que não a diminui; na realidade a esperança aumenta.

Estamos muito mais esperançosos de que o Brasil - e as pesquisas estão apontando

isso - tenha continuação das grandes obras que têm ditado suas transformações. Isso

é muito positivo e salutar para todos. Apesar de estarmos aqui para apresentar uma

proposta ou um projeto diferente, não há impedimento a desejarmos ao Governador

que faça um bom governo, na linha da transparência, das boas práticas de

administração pública, do comportamento republicano, já que o governo passado não

agiu assim. Deputado Duarte Bechir, destinamos recursos aos hospitais para compra

de medicamentos. Este Estado, mesmo aplicando todos os recursos previstos, está

longe do cumprimento do que prevê a Emenda nº 29, dentro dos conceitos do
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Conselho Nacional de Saúde. Mesmo sendo os indicadores dos projetos destinados à

compra de remédios contra o câncer e à compra de equipamentos próprios ao

atendimento às crianças, o governo teimosamente não cumpriu com essa

determinação. Quero um governo republicano. Desejo que o Governador Anastasia

avance no respeito ao Estado Democrático de Direito e de justiça, no respeito às

decisões desta Casa. Que o Orçamento votado melhore a situação do povo, garanta

melhores salários aos servidores do Estado. Em nenhum momento venho a esta

tribuna fazer propaganda da minha candidata, mas por termos debatido muito este

assunto ultimamente... Aqui não ganhamos nem perdemos eleições. Podemos até ter

uma influência mínima, mas não é aqui. Teremos quatro anos para discutir os

desafios de Minas, que não está nenhuma maravilha. Minas tem enormes desafios,

como violência de toda ordem, com um percentual de criminalidade e de mortalidade

infantil alto. Podem as pesquisas dizer que o índice de mortalidade teve redução, o

que é louvável, mas ele continua sendo o maior do Sudeste. Isso não nos conforta. A

situação das nossas estradas, apesar de índices melhores, é de verdadeira guerra,

com acidentes todos os dias, mas isso não depende apenas dos Deputados ou do

Governador. Depende de muitos outros fatores. Portanto, teremos de debater essas

questões, até mesmo para compartilhar das responsabilidades de cada um. Caso

contrário, veremos pessoas vindo à tribuna para acusar o governo, segmento ou

partido daquilo que não é apenas da sua responsabilidade. Temos um enorme

desafio neste momento: melhorar o governo e as ações em favor de Minas e do

Brasil. Minas carece de um tratamento melhor aos professores e de maiores

investimentos para o setor da saúde. Vi rapidamente a proposta orçamentária, que é

muito tímida em relação à moradia. Precisamos ser verdadeiros sócios do governo

federal, que está produzindo centenas de milhares de moradias. Podemos mais

ainda. O campo carece de várias políticas públicas de fortalecimento. V. Exa. é do

Sul, como eu, que sou do Triângulo, do Sul, do Norte e do Jequitinhonha. Estou nesta

Casa há 20 anos. Como o Deputado Doutor Viana sabe, em razão das relações que

temos com este Estado, sou das diferentes Minas e das Gerais. Por isso posso dizer

que o campo está carecendo de uma política mais consistente, de preço mínimo, de

fortalecimento da agricultura familiar, de garantia aos nossos jovens e crianças, que
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estão na roça, de um espaço mais curto entre o seu local de trabalho, o de vida e o

de estudos. Muitos estão andando, Deputado Doutor Viana, por 2, 3, 4 horas para ir à

escola e voltar para casa, situação que temos de melhorar. Eu me senti motivado, em

virtude de sua fala, Deputado Duarte Bechir, porque sei do seu compromisso, da sua

dedicação, do seu empenho e de suas esperanças. Todavia também quero

compartilhar minha esperança, que aumenta graças às pesquisas, que não tiram

totalmente suas esperanças, mas aumentam, de maneira muito significativa, a minha,

de forma a continuarmos governando este país para que possa, cada vez mais, ser

melhor, mais transparente, principalmente mediante o enfrentamento da corrupção,

que precisa ser combatida de maneira vigorosa e intensa. Não tenho dúvidas de que

nosso governo agirá nesse sentido, além de procurar ser mais participativo, trazendo

a sociedade para mais próximo de todos nós. Seremos verdadeiramente uma

democracia, em que as diferenças dos diferentes partidos e concepções não nos

coloquem em campos opostos de modo a rotular: de um lado estão os bonzinhos; do

outro, os maus. Todos os lados de nossa estrutura precisam melhorar. Obrigado.

O Deputado Duarte Bechir - Presidente, nosso pedido é motivado pela forma como

o Deputado Adelmo Carneiro Leão refere-se à nossa fala. Quando mencionei “tirar a

esperança”, queria dizer que a indução está clara. Fiz uma carta, cuja cópia está em

meu gabinete, ao povo de Campo Belo, Deputado Adelmo Carneiro Leão, quando

faltavam cerca de 15 a 20 dias para as eleições. Nessa carta, pedia voto em nós,

assim como voto para Governador, Deputado Federal, Senadores e Presidente da

República. Por meio dessa carta, disse ao povo da minha cidade que as denúncias

envolvendo alguns dos ministérios, especialmente o que a candidata do PT dirigia,

caso houvesse o segundo turno, poderiam ser investigadas pela Polícia Federal, a fim

de que fosse possível saber até que ponto havia comprometimento, envolvimento da

candidata ou da Ministra. A Polícia Federal ouviu, nesta semana, a ex-Ministra, que

pediu para sair. Anteriormente, ela havia dito que não sabia do envolvimento do seu

filho. Todavia, à Polícia Federal, nesta semana, ela disse que sabia que seu filho

recebeu empresários, que pediam empréstimos de R$5.000.000,00. Ela sabia nesta

semana, mas não sabia quando próximas as eleições. Quando digo “tirar a

esperança”, o faço porque nada pode induzir os eleitores a pensar que a eleição já
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está decidida. Para mim, não está. Para mim, a resposta ao segundo turno será o que

ocorrerá no segundo turno. Respeito a opinião de V. Exa., uma das consciências

mais perfeitas desta Casa. Sei, Deputado Adelmo Carneiro Leão, o quanto o seu

trabalho é proveitoso para esta Assembleia e para nosso Estado. Sei da história de V.

Exa., todavia defendemos não apenas bandeiras. Defendo o meu partido, bem como

meu governo, da mesma forma como V. Exa. defende o seu governo e o papel do

seu partido. No entanto, quero manifestar-me acerca dos fatos, e não sobre

hipóteses. Os fatos amplamente divulgados apontavam que a eleição estava decidida

no primeiro turno. E não estava, como de fato não foi decidida. Não estou induzindo,

não estou aqui conclamando a população a um possível encaminhamento que não

seja verdadeiro. Estou dizendo que houve, por parte dos empresários que detêm o

controle dos institutos de pesquisa, uma afirmativa de que a eleição estava decidida.

Agora, vendo nosso Governador Aécio Neves percorrer o Brasil com bravura, com

lealdade, com espírito público, nos motivamos mais uma vez. E a fala do Governador

Anastasia na imprensa, de que a eleição será decidida em Minas Gerais, é plausível.

Claro, é a afirmação do nosso Governador. Então, Deputado Adelmo Carneiro Leão,

conforme disse, sou grato pelos conhecimentos que os companheiros trazem a mim.

Guardo com muito carinho tudo aquilo que me é ensinado, mas, nas palavras de V.

Exa., quando diz que está satisfeito com a esperança, isso se dá porque a indução

favorece o partido de V. Exa. A pesquisa é uma indução dos institutos que erraram no

primeiro turno. Para finalizar, digo que a indução pode levar a um caminho sem

retorno; a um caminho cujo arrependimento só será corrigido daqui a quatro anos.

Então Minas Gerais é independente, é a terra de Tiradentes e é independente. No

próximo domingo, dia 31, mais uma vez os mineiros mostrarão ao Brasil que Minas

Gerais é coesa, que tem um Governador, um Senador eleito que comanda e lidera a

nossa política para o bem, não para a indução. Era o que eu tinha a dizer, Sr.

Presidente. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, quero deixar registrado o nosso lamento

pelo falecimento do ex-Presidente da Argentina Néstor Kirchner, que nesta manhã

deixou a América Latina órfã. O ex-Presidente cumpriu um papel importante, e não só

para o seu país, quando enfrentou a maior crise econômica que a Argentina viveu na
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sua história. Néstor Kirchner herdou também, à época, a herança maldita do

neoliberalismo dos governos que o antecederam, neoliberalismo que foi moda nos

anos 90, em toda a América Latina, um modelo construído nos bastidores de

Washington, chamado Consenso de Washington, que levou ao desemprego, à

desindustrialização, ao desabastecimento, à falência e à quebradeira, não só da

Argentina, mas de todos os países que, àquela época, arvoraram-se a copiar o que

havia de mais atrasado em matéria de política macroeconômica. Aconteceu na

Argentina; no México; na Venezuela; e também aqui no Brasil, nos governos dos

doutores, dos PHDs, que resolveram copiar tal modelo. Néstor Kirchner teve um

papel importante porque resgatou também o papel do Estado, a importância do

investimento público e rompeu com aqueles princípios fundamentais do

neoliberalismo. Néstor Kirchner, juntamente com outros dirigentes da América Latina,

de forma muito especial com o nosso Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fez parte

de um movimento de virada que abarcou toda a América Latina e fez soprar ventos

progressistas no continente. Além de Kirchner e Lula, tivemos nesse movimento

Chávez, Morales, Tabaré Vásquez e Bachelet. Kirchner teve um papel importante no

fortalecimento do principal movimento que a América Latina viveu nesses últimos

anos. Refiro-me à construção e ao fortalecimento do Mercosul. Kirchner sempre

compreendeu a importância desse mercado fortalecido e vitalizado. Ao lado de Lula e

de outros, soube imprimir essa visão de que a América Latina unida é mais forte.

Fica, então, o nosso registro, a nossa solidariedade à sua viúva, atual Presidente da

Argentina, Cristina Kirchner, especialmente a todo o povo da Argentina, que perde

uma grande liderança, e a todo o povo da América Latina, que perdeu, sem dúvida

alguma, um grande Chefe de Estado, um grande governante, referência para todos

nós. Ele deixará marcas. Que o seu exemplo de enfrentamento ao neoliberalismo, de

fortalecimento do Mercosul seja copiado por todos os governantes desta nossa

grande América Latina e seja copiado, espero e torço, pelo próximo Presidente ou

Presidenta da República do Brasil, de modo a entender que o neoliberalismo é um

mal do passado que não deve voltar jamais e que o Mercosul é um grande avanço

para os países, por adotar uma política de ruptura com uma visão ultrapassada.

Antigamente, como dizia Chico Buarque, esses governos neoliberais falavam fino
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com Washington, mas grosso com a Bolívia e o Equador. Agora não: falamos de igual

para igual, no mesmo tom, respeitando as diferenças de cada país, seja europeu,

seja estadunidense - forte, poderoso, imperialista -, seja irmão, próximo como os

amigos da América Latina. Néstor Kirchner foi, então, esse exemplo de que os povos

e os países da América Latina devem relacionar-se de igual para igual, numa política

de ganha-ganha e não numa política meramente de imposição da força e do poderio

econômico.

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta em nome da Mesa e de todos os

Deputados desta Casa sentimento de pesar, a familiares e amigos do ex-Presidente

desta Casa, Deputado João Ferraz, que está sendo velado e que daqui a pouco

partirá do seu último local aqui na terra. Ficam, então, registrados os nossos desejos

de conforto à família, aos amigos mais próximos, a todos que se relacionaram com

esse grande homem público, com essa grande pessoa humana, João Ferraz,

saudoso ex-Presidente desta Casa.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária de amanhã, dia 28, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

ATA DA 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/10/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Registro de presença - Questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir



____________________________________________________________________________
662

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -

Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo

- Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres -

Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita alegria, a presença nas

galerias de alunos e professores do Colégio Cristão Crescer, do Bairro Candelária, de

Belo Horizonte. É uma grande alegria recebê-los aqui. Desejamos que façam uma

boa visita a nossa Assembleia.

Questões de Ordem

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, primeiramente, o som está ruim
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demais, temos de melhorar este microfone. Sr. Presidente, levanto esta questão de

ordem porque o prazo para apresentarmos as propostas da LDO vai até 10 de

novembro, e também vem o Orçamento do Estado. Entendo que há duas questões

com as quais esta Casa tem de se preocupar no que diz respeito à nossa

programação para as diretrizes do Orçamento para o próximo ano. Primeiramente,

refiro-me às questões de saúde pública. Pelo andar da carruagem, parece-me que o

companheiro Mosconi está sendo um dos Deputados cotados para assumir a pasta

da saúde no Estado de Minas Gerais - espero que isso aconteça. Discutimos, por

várias vezes, as questões de saúde pública no Estado. Parece-me que há seis meses

ocorreu um apagão na saúde pública. Há um ano, assistimos à greve dos

anestesistas em Montes Claros; vemos muitos hospitais trabalharem no vermelho,

com dificuldade de prestar um atendimento de qualidade à nossa população; vemos

também um grande movimento dos médicos para a revisão da tabela do SUS, para o

pagamento dos procedimentos médicos pelo governo federal; enfim, há vários

movimentos de todas as categorias, de todas as especialidades, fazendo

reivindicações tanto ao governo federal quanto ao governo estadual. Entendo que é

chegada a hora - a Comissão de Saúde já propôs uma audiência para tratar disso -

de reavaliarmos o Orçamento do Estado em face da necessidade atual do nosso

Estado. Portanto, proponho a V. Exa., aproveitando a oportunidade, fazermos uma

ingerência até mesmo na LDO e discutirmos com o governo do Estado, com as

secretarias, as questões de saúde pública, pois estamos caminhando para o caos. Há

movimentos grevistas, paralisações de cirurgias eletivas e grande insatisfação dos

médicos do Estado. Os médicos que estão lotados na Secretaria de Saúde e os que

são efetivos lá, mas que estão emprestados aos Municípios, estão com o salário

defasado, vergonhoso, pois o valor básico é de R$1.070,00. Hoje vemos todas essas

coisas acontecendo. Então, Sr. Presidente, gostaria de propor um debate dirigido pela

Comissão de Saúde, pelo nosso companheiro Dr. Mosconi, com a participação dos

médicos que compõem a Secretaria de Saúde, para discutirmos o que pode ser feito

por nós e o que a União pode fazer para socorrer a saúde neste momento. A Emenda

Constitucional nº 29, aprovada, mas não implementada pelo governo federal, é uma

novela sem fim. O Congresso cumpriu a sua parte aprovando-a, mas se sentaram em
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cima do projeto da sua regulamentação, de modo que ninguém entende o que está

ocorrendo e sendo levado a efeito. Isso gera uma defasagem muito grande na tabela

do SUS e uma grande insatisfação dos personagens que fazem a saúde pública, que

trabalham no sistema, mas principalmente do usuário, que tem uma única porta para

cuidar da sua saúde. Então, minha questão de ordem é para fazer um pedido a V.

Exa., que é médico, que é um companheiro sensível que está sempre atualizado, que

sente os efeitos da defasagem da tabela do SUS, com o objetivo de que a Casa

possa promover um grande debate sobre saúde pública. Queremos discutir o que é

saúde pública em Minas Gerais, o que podemos fazer em nível de Estado e como

podemos influenciar o governo federal para ceder recursos que constem na LDO que

vamos discutir em novembro e votar até dezembro.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, ontem protocolei nesta Casa um projeto

de lei de minha autoria que propõe a criação do conselho de comunicação social em

Minas Gerais. Como Deputado, tive a oportunidade de acompanhar a Conferência

Estadual de Comunicação e a Conferência Nacional de Comunicação e de ser

delegado eleito de ambas. Um dos pontos mais debatidos nessas duas conferências

foi justamente a necessidade da criação desse conselho de comunicação social.

Devo esclarecer, Presidente, que as conferências de comunicação, tanto a estadual

como a nacional, tiveram uma participação tripartite. Contamos com a participação do

setor governamental, dos poderes públicos constituídos, da sociedade civil

propriamente dita e da sociedade civil empresarial. Diversos segmentos do setor

empresarial participaram, apesar de uma parcela pequena ter optado por não

participar e por boicotá-la. A criação do conselho foi uma das propostas aprovadas

por unanimidade na Conferência Nacional. Chamo atenção para esse ponto porque

diversos Estados já estão em estágio mais avançado quanto à criação desse

conselho, como Ceará, Piauí, São Paulo e Alagoas. Então, como Minas teve papel de

destaque na organização da conferência e nos debates aqui realizados, achamos que

é fundamental que também participe dessa importante discussão. Tenho ouvido

observações de que projetos como este seriam mera cópia do que já foi discutido em

outros Estados, mas devo esclarecer que essa é uma discussão de âmbito nacional,

uma discussão conjunta. Outra observação feita por alguns segmentos é que a
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criação dos conselhos de comunicação social pode ser confundida com uma suposta

censura à liberdade de imprensa. Esse debate que se estabelecerá na discussão do

projeto de lei é muito interessante, porque não podemos confundir liberdade de

imprensa com liberdade de empresa. Na verdade, por determinação constitucional, a

comunicação social no País é um serviço público concedido para as empresas

explorarem-no. E, como concessão pública dentro de um Estado Democrático de

Direito, dentro de um Estado republicano, se pressupõe a participação da sociedade

civil no acompanhamento dessa importante atividade, que é a comunicação social.

Muito se vê e muito se fala entre os meios de comunicação, entre a mídia em geral

que ela é o quarto poder. Sendo assim, todo poder precisa ter acompanhamento

social, precisa ter a participação da sociedade civil. Logo, a proposta de criar o

conselho de comunicação social objetiva permitir à sociedade civil fazer esse

importante acompanhamento dos meios de comunicação no País, a fim de se garantir

a verdadeira liberdade de expressão, de se respeitarem as divergências, as

pluralidades de opinião, as minorias e as diversas regiões de nosso Estado e de

nosso país. Ontem, fizemos o protocolo do projeto que cria o conselho. Sr.

Presidente, queremos convocar toda a sociedade civil para acompanhar esse debate

na Casa. Deixamos esse apelo aos nobres colegas, Deputadas e Deputados da

Assembleia Legislativa de Minas. Minas, que é vanguarda em diversos aspectos da

política brasileira, mais uma vez, está sendo convocada a participar. Assim, o projeto

de lei que propõe a criação do conselho de comunicação social no Estado de Minas

Gerais poderá passar por um amplo debate e contar com ampla participação da

sociedade civil. Que Minas Gerais possa dar o exemplo e, quem sabe, aprovar a

criação de um conselho democrático, participativo, que, sem dúvida, ajudará na

democratização dos meios de comunicação em Minas Gerais.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, tenho que lembrar as palavras

do Deputado que me antecedeu. Como jornalista formado em faculdade, radialista

com grande experiência, exigimos liberdade de imprensa. Será que um conselho

como esse não começará a censurar? Hoje a imprensa é livre, fruto da conquista da

democracia, alcançada depois de muita luta. Proponho fazermos uma grande

discussão sobre o projeto e marcarmos uma reunião com o Sindicato dos Jornalistas
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e demais interessados, porque, caso contrário, fica difícil. Imaginem se, amanhã, o

conselho diz que não podemos divulgar isso ou aquilo! A única liberdade que

teremos, a única tevê que terá total liberdade será a TV Assembleia, que criamos há

15 anos. Aliás, os novos Deputados que chegarem receberão do Deputado Alencar

da Silveira o pronunciamento que fiz, há 15 anos, naquela tribuna, para pedir a

criação da emissora. A TV Assembleia será a única emissora não censurada.

Teremos liberdade, e o conselho não interferirá. Poderemos falar sobre projetos da

Cemig, dos Deputados, dos partidos políticos e de outros. Não consigo entender esse

retorno ao que acontecia antigamente, época em que meia dúzia se juntava para

dizer o que a imprensa não poderia dizer e para mandar um jornalista para a China,

os Estados Unidos ou o Japão, pois aqui não poderia manifestar-se. Faço essa

observação depois de ouvir a notícia de que isso está acontecendo em outros

Estados, mas tenho certeza de que o Carlin realizará uma grande discussão.

Conversarei hoje com o Presidente do sindicato. Sr. Presidente, amanhã

realizaremos uma reunião para discutir a questão do Aeroporto de Confins. A Infraero

anunciou a reforma, mas, enquanto não há essa ampliação para a Copa de 2014, não

podemos aceitar o que vem acontecendo hoje: o passageiro paga caro pela taxa de

embarque e é maltratado, mal conduzido e mal atendido. Há filas quilométricas em

todos os guichês. Conseguimos a transferência dos voos da Pampulha para Confins,

mas já está na hora de fazermos esse retorno. Temos de discutir isso aqui. Pelos

menos alguns voos de ponte aérea têm de retornar para a Pampulha, que hoje tem

condições de prestar esse atendimento. Sou contra isso, mas acredito que terá de

acontecer. No dia em que for acertada a reforma, transferiremos os voos. O

Aeroporto de Confins era um elefante branco, mas hoje não é mais, pois foi reativado.

Discutiremos isso com muita seriedade. Traremos todas as companhias aéreas e

todos os segmentos da Infraero, para tentarmos resolver isso. Hoje todo o mundo

utiliza avião, pois, graças a Deus, os preços são acessíveis e equivalem aos das

passagens de ônibus-leito. Todos estão utilizando o Aeroporto de Confins, que, por

isso, não está atendendo mais. Temos de buscar uma forma imediata para resolver

esse problema, pois os passageiros pagam uma taxa elevada de embarque, e o

cafezinho é o mais caro do Brasil, R$12,00, que costumamos tomar ouvindo um piano
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na Praça de São Marcos. Não podemos pagar por um cafezinho de primeiro mundo.

Deputado Gustavo Valadares, em Poços de Caldas o cafezinho não é caro como é

em Confins. O turista de Poços de Caldas paga um preço bom por um café de boa

qualidade, que vem das fazendas dos Deputados Carlos Mosconi, Dilzon Melo e

outros do Sul de Minas. O bom café do mineiro está naquela região. Os

companheiros têm de entender que não podemos pagar uma café de R$12,00 e uma

empadinha de R$10,00. Hoje o Aeroporto de Confins não atende mais e está fazendo

mal aos passageiros, que ficam estressados quando viajam. Essa é a discussão que

levaremos à Comissão de Turismo, antes que haja uma manifestação muito maior,

com repercussão nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Gustavo Valadares - Serei breve, pois o Deputado João Leite também

aguarda para fazer o seu pronunciamento. Gostaria apenas de comemorar neste dia,

27/10/2010, a abertura do novo viaduto que substituirá o antigo Viaduto das Almas.

Depois de esperarmos por anos e anos, às vésperas das eleições, temos as duas

pistas liberadas, Deputado João Leite, na cidade de Itabirito, como disse o nobre filho

dessa terra, Deputado Alencar da Silveira Jr. Estou aqui para comemorar. A nossa

Comissão de Transporte e Obras Públicas fez duas visitas ao viaduto. Fizemos

inúmeros pronunciamentos da tribuna desta Casa, para reivindicar do governo federal

agilidade na solução desse problema, pois foram inúmeras as vidas perdidas de

mineiros e brasileiros que transitavam pelo antigo Viaduto das Almas. Estou muito

preocupado por duas razões. A primeira delas é o flagrante do uso da máquina

pública federal em favor de uma candidata a apenas três dias das eleições. Ontem,

na inauguração do novo Viaduto das Almas, os convidados eram apenas os

partidários da candidata ao governo federal. O Vice-Prefeito de Belo Horizonte estava

presente, mas não sei o que estava fazendo lá, assim como o Prefeito de Congonhas

e outros poucos convidados. A nossa comissão não foi convidada para a

inauguração, Sr. Presidente. O segundo motivo da minha preocupação é que a

dúvida continua: quem pagará a conta dos 27 milhões gastos além do previsto por

conta do mau planejamento ou da total falta de planejamento? O novo viaduto que

substitui o Viaduto das Almas está entregue à população, mas foi, durante toda a sua

construção, o retrato do governo federal ao longo dos últimos oito anos, que, não
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tenho nenhum receio em dizer, foi demagogo, populista e sem nenhum planejamento.

Apesar disso, no dia 26/10/2010 o novo viaduto que substitui o Viaduto das Almas foi

entregue para todos os mineiros e brasileiros que transitam pela BR-040 no sentido

BH-Rio e Rio-BH.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, fomos surpreendidos nesta manhã com o

anúncio de mais um projeto de controle da imprensa, entre os muitos que nascem no

Brasil. Além desse projeto, outras iniciativas têm sido propostas especialmente pelo

governo federal, o governo do PT, do PCdoB e de outros partidos. Depois dessas

eleições, o Brasil nunca mais será o mesmo. Estamos vendo iniciativas que ferem

frontalmente os direitos fundamentais, os direitos humanos. Uma Conferência

Nacional dos Direitos Humanos foi feita, e o interessante é que ela fere, de morte, os

direitos humanos. Dessa conferência nasceu a ideia, por exemplo, de que não existe

mais o direito à liberdade religiosa. O cidadão não tem mais direito a professar a sua

fé publicamente. Quando eu ainda era atleta, resolvi jogar com uma inscrição na

minha camisa dizendo “Cristo salva”, em razão da minha fé. A CBF proibiu aquela

inscrição. A tentativa de calar a fé das pessoas é a coisa mais antiga que existe no

mundo e no Brasil. Esse é um direito fundamental, que está na Declaração Universal

dos Direitos Humanos e na Constituição da República. Mas essa conferência tenta

calar a Constituição e a Declaração Universal dos Direitos Humanos ao impedir a

exposição pública de símbolos religiosos, como a Bíblia. A justificativa é que o Estado

é laico. Não se discute que o Estado é laico, mas as pessoas são religiosas. Ninguém

pode impedir a manifestação de fé das pessoas, assim como não posso impedir a

falta de fé de outras pessoas. Esse é um ponto. O segundo ponto que considero

importante é que uma Conferência Nacional de Direitos Humanos decide que pode

haver aborto. Isso contraria um preceito universal, que é o direito à vida. Quem é que

escolhe quem nascerá? Uma conferência escolherá quem nascerá, fazendo uma

seleção. Isso fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição da

República. Como é que uma conferência setorial pode estar acima da Declaração

Universal dos Direitos Humanos, subscrita pelo Brasil, e da nossa Constituição?

Muda-se a Constituição com uma conferência que reuniu segmentos da sociedade? A

Constituição só pode ser modificada pelo parlamento. Quero falar sobre outra
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questão muito importante, que é a intenção de uma conferência acabar com o direito

à propriedade. Não se pode mudar o direito à propriedade, que está consagrado na

Declaração Universal de Direitos Humanos. Essa declaração veio após a morte de 6

milhões de judeus, que são arrancados de sua casa, de sua terra, a partir do que se

consagra o direito à propriedade, e o domicílio é inviolável. Este governo quebrou

sigilos sistematicamente. Quebrou o sigilo bancário de um caseiro, quebrou o sigilo

fiscal de membros da Oposição e de seus familiares. E agora vem uma proposta, em

Minas Gerais, se for uma proposta de lei, espero que não passe nem pela Comissão

de Constituição, porque ela é totalmente inconstitucional. Teremos agora um controle

da imprensa. Por quem? Que conselho é esse? Como é constituído? A conferência

de imprensa, a Conferência Nacional de Comunicação, não está acima da nossa

Constituição nem da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Há, no Brasil, a

tentativa de uma democracia confinada, uma democracia para um partido, um partido

que privatizou o governo, tomou conta do nosso país. O Brasil nunca mais será o

mesmo após estas eleições, Deputado Doutor Viana, porque ninguém mais ficará

calado, enquanto um partido tenta tomar o Brasil, querendo impor leis como esta, de

controle de imprensa, de controle da religião, de quebrar o direito à propriedade.

Nunca mais o Brasil será o mesmo. Nós não aceitaremos isso. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/10/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval

Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira

- Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Inácio Franco - Ivair Nogueira

- Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira

- Pinduca Ferreira - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questões de Ordem

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,



____________________________________________________________________________
671

quero registrar, em nome da Bancada do PSDB, o nosso pesar pelo falecimento do

ex-Deputado e ex-Presidente desta Casa, Deputado João Ferraz. Ele teve uma

trajetória marcante na Assembleia Legislativa, tendo sido Deputado por cinco

mandatos consecutivos e Presidente desta Casa num momento difícil da vida

democrática do País. João Ferraz protagonizou um episódio muito interessante. O

então Governador Aureliano Chaves indicou o Deputado Dênio Moreira para

Presidente da Assembleia, mas o João Ferraz insurgiu-se contra essa indicação,

aliando-se a outros Deputados na época da chamada Oposição do MDB, e derrotou

Dênio Moreira para Presidente, tornando-se um grande Presidente da Assembleia

Legislativa. Honrando as nossas tradições, ele pertencia a uma família tradicional de

políticos e de atividades cartorárias. João Ferraz era irmão do Deputado Jorge

Ferraz, que também foi Deputado nesta Casa, Deputado Federal e Presidente do

MDB, que acabou sendo o berço de vários partidos hoje atuantes na Assembleia

Legislativa. O saudoso Joãozinho Ferraz faleceu ontem, foi velado no Salão Nobre da

Assembleia e enterrado hoje. Deixamos consignado, em nome do PSDB, o nosso

pesar. Convivemos com o João Ferraz durante uma boa parte da nossa vida pública.

Evidentemente, era de outra geração, mas convivi com ele desde que iniciei meu

mandato. Convivemos e sabemos do valor pessoal e político do Deputado João

Ferraz. Seu irmão Jorge Ferraz também foi Deputado, bem como seu sobrinho Paulo

Ferraz. Essa família prestou relevantes serviços ao nosso Estado. Gostaria de deixar

consignado o pesar do PSDB pelo falecimento do já saudoso ex-Presidente desta

casa, Deputado João Ferraz.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Eu gostaria de ratificar as palavras do Deputado

Ademir Lucas, relativas à morte do ex-Presidente João Ferraz, ocorrida ontem. Ele foi

velado hoje no Salão Nobre desta Casa. O Deputado Ademir Lucas fez uma

explanação sobre a vida, a história e a trajetória política desse grande homem

público. Ele conseguiu galgar muitos mandatos, conseguiu a confiança do povo

mineiro como Deputado e Presidente desta Casa. Quero, em meu nome e em nome

do Sul de Minas, apresentar à família os mais sinceros votos de pesar pela grande

perda. Que seu exemplo de homem público seja sempre registrado no Parlamento

mineiro. Gostaria, ainda, de registrar que hoje tive uma importante audiência pública,
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na Secretaria de Desenvolvimento, junto com o Secretário Moacyr Lobato, para

tratarmos da interdição da Cadeia Pública de Monte Sião. Na Secretaria,

apresentamos ao nosso Secretário a preocupação da comunidade de Monte Sião.

Esteve presente, também, a nosso convite, o MM. Juiz de Direito, Dr. Newton

Furquim, o Promotor de Justiça, Dr. Marco Antônio Meiken, buscando uma solução

para a Comarca de Monte Sião, que hoje está sem cadeia pública, pois o presídio

existente foi interditado por uma decisão judicial. Quero deixar registrados aqui, em

nome da Comarca de Monte Sião, os agradecimentos pela forma como foi conduzida

e tratada a segurança pública da minha região. Aliás, Monte Sião hoje é uma cidade

atípica, divisa do Estado, recebendo em média de 10 a 15 mil turistas por semana.

Hoje conhecemos a preocupação de todos os governantes e de todos nós, que temos

esse eixo de contato, principalmente por parte das pessoas que visitam nossa cidade

e nossa região. Quero ressaltar a facilidade com que foi conduzida essa reunião, em

que estavam presentes Delegados, Promotores, Superintendentes, sob o comando

do nosso Secretário Moacyr Lobato. Já designamos o dia 19 de novembro para um

encontro de propostas, em que será ouvida toda a região de Monte Sião. Temos de

dar uma resposta a nossa sociedade. Estive em Monte Sião, tão logo passou a

eleição. Acompanhamos a transferência de 24 presos para outras cadeias. Hoje vejo

um encaminhamento muito próspero em relação a esse assunto. Sabemos da

preocupação do nosso Governador Anastasia com a segurança pública do nosso

Estado, com a construção de novas cadeias, novos presídios e com reformas de

novas unidades. Sabemos da participação efetiva do governo em relação à

segurança pública do seu povo. Monte Sião vai merecer, como sempre mereceu,

atenção especial deste governo. Hoje fizemos um estudo preliminar sobre qual seria

o modelo para garantirmos a segurança pública de Monte Sião e de toda a região Sul

mineira. Quero destacar a participação da Secretaria de Defesa Social, na pessoa do

Dr. Moacyr Lobato, em nome de Monte Sião e de toda a região Sul mineira, pela sua

disponibilidade em procurar resolver esse caso de forma tão efetiva, tão rápida.

Estamos aguardando a posição do governo. Então faço esse registro na certeza de

que nos encontraremos, no dia 19, com toda a comunidade, com todas as cidades

circunvizinhas, a fim de tratarmos do modelo que teremos, para nossa garantia, para
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a segurança pública. E não trataremos somente de Monte Sião, como também de

minha terra natal, Ouro Fino, Jacutinga, Albertina, Munhoz, Borda da Mata, Tocos do

Moji e todas as cidades do entorno da região Sul mineira. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 28, às 14 horas, com a ordem do dia já

anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/7/2010

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Sávio Souza Cruz e João Leite (substituindo o Deputado Marcus Pestana,

por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições desta Comunicação e o recebimento de correspondência publicada no

“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Adolfo

Garrido, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do DER-MG (24/6/2010); Fuad

Noman, Secretário de Transportes, e José Carlos Maia Ribeiro, Supervisor da

Unidade Local do DNIT (6/7/2010). O Presidente acusa o recebimento da seguinte

proposição, em turno único, para o qual designou o relator citado a seguir: Projeto de

Lei nº 4.171/2010 (Deputado Adalclever Lopes) e o Projeto de Lei nº 4.509/2010 é

redistribuido ao próprio Presidente. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
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cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 4.171/2010 na forma do Substitutivo nº 1

e 4.355/2010 com a Emenda nº 1, que receberam parecer por sua aprovação.

Registra-se a presença do Deputado Adalclever Lopes. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.359, 6.435, 6.451 e

6.452/2010. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 4.401/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. A

requerimento do Deputado Gustavo Valadares, aprovado pela Comissão, o Projeto de

Lei nº 4.509/2010 é convertido em diligência ao autor. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados Ruy Muniz em que

solicita reunião com convidados para discutir os dois anos de vigência da Lei nº

11.705, conhecida como Lei Seca, em vigor desde 20/6/2008; Wander Borges (2) em

que solicita sejam encaminhados ao DER-MG pedidos de providências referentes ao

Km 6 da rodovia MGT-262, Bairro das Nações Unidas, no Município de Sabará, para

que se realize um estudo técnico sobre a viabilidade de alteração do limite de

velocidade de 40km/h para 60km/h; para que se analise a possibilidade de trocar o

radar atual, do tipo "pardal", por um redutor eletrônico de velocidade; e que sejam

encaminhadas as notas taquigráficas da reunião de audiência pública realizada por

esta Comissão, no Município de Sabará, no dia 1º de julho de 2010. O requerimento

do Deputado Wander Borges (2) em que solicita sejam encaminhados ao DER-MG

pedidos de providências referente ao Km 6 da Rodovia MGT-262, Bairro das Nações

Unidas, no Município de Sabará, para que não sejam emitidas multas por excesso de

velocidade até que encerrem as discussões sobre o ato administrativo de instalação

de radares na referida rodovia e o ofício questionando a possibilidade de

cancelamento das multas aplicadas por excesso de velocidade tiveram a votação

adiada a requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, aprovado pela Comissão.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Gustavo Valadares, Presidente - Adalclever Lopes - Dilzon Melo.
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ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 6/10/2010

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia,

Agostinho Patrus Filho, Inácio Franco e Lafayette de Andrada, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sebastião Costa.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a

reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita

aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que

a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte

correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (1.063) (2, 10,

16, 29/9/2010 e 2/10/2010); Antônio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do

Fundo Nacional de Assistência Social (4) (10 e 16/9/2010); Sebastião Helvécio,

Conselheiro do Tribunal de Contas; José João Reis, Chefe do Departamento de

Administração Financeira da Embrapa (16/9/2010); Pedro Augusto Sanguinetti

Ferreira, Secretário Executivo do Ministério da Integração Nacional (substituto); Marx

Fernandes dos Santos, Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal (38);

Éderson Mantoan Zoratto, da Assessoria de Cooperação Nacional do CNPq (3)

(25/9/2010); Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Fazenda, (30/9/2010);

e das Sras. Jomara Alves da Silva, Subsecretária de Obras Públicas (16/9/2010) e

Luzia Guedes da Silva Mendes, Coordenadora-Geral de Convênio do Ministério do

Desenvolvimento Agrário (25/9/2010). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela rejeição da Emenda nº 2 apresentada ao Projeto

de Lei nº 4.413/2010 (relator: Deputado Zé Maia), no 1º turno; e pela aprovação, no

1º turno, dos Projetos de Lei nºs 978/2007, 4.036/2009, 4.719/2010 (relator: Deputado

Inácio Franco, em virtude de redistribuição) e 4.701/2010 (relator: Deputado Inácio

Franco); 3.616/2009 (relator: Deputado Lafayette de Andrada, em virtude de
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redistribuição) e 3.666/2009 (relator: Deputado Lafayette de Andrada) com as

Emendas nºs 1, da Comissão de Constituição e Justiça); 4.102/2009 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Sebastião

Costa, em virtude de redistribuição); 4.155/2010 na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Saúde

(relator: Deputado Inácio Franco); 4.335/2010 na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, e 4.706/2010 (relator:

Deputado Agostinho Patrus Filho); 4.707/2010 (relator: Deputado Lafayette de

Andrada); 4.718/2010 (relator: Deputado Zé Maia); 4.720 e 4.721/2010 (relator:

Deputado Agostinho Patrus Filho); e 4.736/2010 (relator: Deputado Lafayette de

Andrada, em virtude de redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Antônio Júlio - Inácio Franco.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/10/2010

Às 14h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Célio Moreira, Padre João e Sebastião Costa, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios do Sr. Cláudio Martins de Abreu, Presidente do Sindicato

dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas Gerais - Sindojus-MG -,

encaminhando o parecer do Professor Alexandre de Moraes, a fim de subsidiar a

apreciação do parecer do Projeto de Lei nº 4.631/2010, e solicitando seja acatado o

substitutivo de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, apresentado ao projeto de
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lei em questão; e do Deputado Adalclever Lopes, em que requer sejam juntados ao

Projeto de Lei nº 4.840/2010 as notas taquigráficas de reunião da Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizada em 11/8/2010, que debateu os

impactos socioeconômicos da instalação do Parque Estadual do Sumidouro, e

abaixo-assinado subscrito por moradores da região, com a finalidade de subsidiar a

apreciação da matéria por esta Comissão. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 4.785, 4.787, 4.796, 4.802, 4.808, 4.810, 4.811, 4.816, 4.819, 4.826, 4.833,

4.857, 4.859 e 4.866/2010 (Deputado Sebastião Costa); 4.780, 4.793, 4.797, 4.801,

4.812, 4.824, 4.827, 4.828, 4.831, 4.840, 4.843, 4.848 e 4.864/2010 (Deputado

Delvito Alves); 4.786, 4.791, 4.798, 4.806, 4.818, 4.832, 4.836, 4.839, 4.860, 4.862 e

4.863/2010 (Deputado Gilberto Abramo); 4.779, 4.783, 4.790, 4.803, 4.805, 4.821,

4.835, 4.842, 4.852 e 4.861/2010 (Deputado Padre João); 4.784, 4.789, 4.799, 4.809,

4.814, 4.841, 4.845, 4.849 e 4.865/2010 (Deputado Chico Uejo); 4.782, 4.788, 4.792,

4.800, 4.804, 4.807, 4.813, 4.815, 4.817, 4.820, 4.829, 4.834, 4.844, 4.850 e

4.856/2010 (Deputado Célio Moreira); e 4.781, 4.794, 4.795, 4.825, 4.837, 4.838,

4.846, 4.847, e 4.851/2010 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.821/2010, este com a Emenda nº 1,

e, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.935 e 3.953/2009, este com a Emenda nº 1

(relator: Deputado Padre João, o último em virtude de redistribuição); 3.218/2009,

este na forma do Substitutivo n° 1, 4.182, 4.613, 4 .672/2010, este com a Emenda nº

1, e 4.833/2010 (relator: Deputado Sebastião Costa, os dois primeiros em virtude de

redistribuição); 3.399/2009, este na forma do Substitutivo nº 1, 4.543 e 4.792/2010,

este na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Célio Moreira, o primeiro em

virtude de redistribuição); e 4.283 e 4.326/2010 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro

Silva). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Célio Moreira, que

conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 4.459/2010, na forma do Substitutivo nº 1, o Presidente defere o pedido de
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vista do Deputado Sebastião Costa. São convertidos em diligência à Secretaria de

Estado de Fazenda o Projeto de Lei nº 4.691/2010 (relator: Deputado Padre João); e

à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 4.847/2010

(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade,

em turno único, dos Projetos de Lei nºs 2.583/2008, 3.105/2009, 4.266, 4.708, 4.773,

4.785/2010, este com a Emenda nº 1, 4.810, 4.826/2010, 3.555 e 3.605/2009, 4.275,

4.365, 4.799, 4.818 este com a Emenda nº 1, 4.827, 4.862 e 4.864/2010 (relator:

Deputado Sebastião Costa, os 9 últimos em virtude de redistribuição); 4.447, 4.550,

4.776, 4.782, 4.800, 4.804, 4.813, 4.829, 4.834, 4.844/2010, 4.635/2010, este com a

Emenda nº 1, 4.638 e 4.657/2010 este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Célio

Moreira, os três últimos em virtude de redistribuição); 4.661, 4.750, 4.794, 4.795,

4.825, 4.837, 4.846, 4.851, 4.853, 4.836, 4.839, 4.843, 4.845 e 4.865/2010 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, os cinco últimos em virtude de redistribuição); e 4.779,

4.783, 4.835, 4.852, 4.861, 4.777, 4.786, 4.798, 4.809, 4.828, 4.831 e 4.832/2010

(relator: Deputado Padre João, os sete últimos em virtude de redistribuição). É

retirado da pauta o Projeto de Lei nº 4.624/2010, a requerimento do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, aprovado pela Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos em que

se solicita sejam baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 4.696, 4.703,

4.704, 4.735, 4.760, 4.774, 4.778, 4.781, 4.784, 4.796, 4.803, 4.805, 4.806, 4.814,

4.815, 4.817, 4.819, 4.820, 4.838, 4.850 e 4.859/2010. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa - Antônio Júlio - Ruy Muniz.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA
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4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/10/2010

Às 9h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Délio Malheiros (substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança

do BPS) e Juninho Araújo (substituindo o Deputado Delvito Alves, por indicação da

Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Juninho Araújo, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão, e comunica

o recebimento de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data

mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Carlos Eduardo Ferreira Pinto,

Promotor de Justiça; Antônio Henrique Franco Lopes, Promotor de Justiça

(7/10/2010); Ricardo Tadeu Linardi, Promotor de Justiça Coordenador do CAO-PP

(15/10/2010). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os

Projetos de Lei nºs 4.711 e 4.745/2010, que receberam parecer por sua aprovação.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos do Deputado Durval Ângelo (4) em que solicita sejam

encaminhados à Corregedoria do Ministério Público Estadual e ao Presidente do

Conselho Nacional do Ministério Público cópia das notas taquigráficas da 7ª Reunião

Extraordinária e da 12ª e da 22ª Reuniões Ordinárias da Comissão e pedido de

providências para a apuração das denúncias a respeito da conduta funcional de

Janaíne Keily Brandão Silveira, Promotora de Justiça da Comarca de Lagoa Santa,

que teria sido omissa e prevaricadora em face de reclamações sobre assuntos de

interesse público apresentadas por Ana Beatriz Apocalypse Vieira, engenheira e

moradora de Lagoa Santa; sejam encaminhados à Ouvidoria do Ministério Público

Estadual cópia das referidas notas taquigráficas e pedido de providências para a

averiguação das denúncias sobre assuntos de interesse público apresentadas por
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Ana Beatriz Apocalypse Vieira; seja realizada reunião de audiência pública para

debater a autonomia das perícias criminais das Polícias Civil e Federal e a sua

relação direta com os direitos humanos. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da Comissão para

a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/10/2010

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo Valério. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matérias

constantes na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Jéferson de Almeida,

Gerente Regional de Saúde de Divinópolis, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 2.727/2008, da Comissão de Saúde. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o

Requerimento nº 6.662/2010. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

4.099/2009, 4.587, 4.622 e 4.649/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

Deputados: Carlos Mosconi, em que solicita seja realizada audiência pública para

debater a implementação de medidas preventivas, por parte do Estado, contra a

proliferação de bactérias multirresistentes; e Carlos Pimenta, em que solicita seja

realizada audiência pública para debater a paralisação de cirurgias eletivas no Norte

de Minas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo Valério.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 20/10/2010

Às 10h37min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ruy Muniz, Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Padre João. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Ruy Muniz, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Gláucia Brandão, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições desta

Comissão e comunica o recebimento de ofícios do Sr. Leonardo Maurício Colombini

Lima, Secretário de Estado de Fazenda, e da Sra. Renata Vilhena, Secretária de

Estado de Planejamento e Gestão, publicados no “Diário do Legislativo” em 2/9/2010.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto

de Lei nº 3.815/2009 é convertido em diligência à Fundação de Amparo à Pesquisa

do Estado de Minas Gerais - Fapemig -, a requerimento da relatora, Deputada

Gláucia Brandão, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 3.986/2009 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Ruy Muniz), e 4.068/2009 na forma do

Substitutivo nº 2 (relator: Deputado Ruy Muniz). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 4.379, 4.486, 4.603, 4.623,

4.675 e 4.694/2010, que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a

votação, é aprovado o Requerimento nº 6.649/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
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(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Carlin Moura (3) em que solicita seja encaminhada aos

produtores Cyntia Dias e Fernando Bustamante, da Cyntilante Produções,

manifestação de aplauso extensiva à TW Cultural pela produção do espetáculo "O

Menino Poeta" e pela inclusão cultural promovida pelas produtoras ao abrir as portas

do espetáculo a 80 alunos da Escola Municipal Geni Guimarães Oliveira, do

Município de Mateus Leme; seja encaminhado à Secretária de Estado de Educação

pedido de providências com vistas a viabilizar recursos para a reforma geral da

Escola Estadual Padre Camargos, no Município de Contagem; e seja encaminhado à

Secretária de Estado de Educação pedido de providências para a construção de

vestiários no Ginásio Poliesportivo da Escola Estadual Maria de Salles Ferreira, no

Município de Contagem; e Padre João e Carlin Moura em que solicitam que seja

realizada reunião de audiência pública para debater e dar encaminhamentos à

realização de concurso público pela Secretaria de Estado de Educação para

preenchimento de vagas nas áreas de filosofia, sociologia e ensino religioso.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Ruy Muniz, Presidente - Deiró Marra - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 20/10/2010

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Elmiro Nascimento e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Walter

Tosta, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
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reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão, e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo”, nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios

dos Srs. Paulo César Régis de Souza, Presidente da Associação Nacional dos

Servidores da Previdência e da Seguridade Social - Anasps - (2/9/2010) e Lourival

dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Uberaba (7/10/2010). O Presidente

acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.516/2010, no 1º turno, do qual designou

como relator o Deputado Elmiro Nascimento. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.690/2010 na forma do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Duarte Bechir, em

virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 6.607, 6.608, 6.619, 6.621, 6.622, 6.623, 6.661, 6.663, 6.665,

6.666, 6.667, 6.668, 6.669, 6.670 e 6.672/2010. Submetidos a discussão e votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de

Lei nºs 3.837 e 4.060/2009; e 4.354, 4.548, 4.568, 4.677, 4.693, 4.714, 4.727, 4.733,

4.734, 4.743, 4.744, 4.746, 4.754, 4.755, 4.757, 4.759, 4.762 e 4.764/2010. Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do

Deputado Ivair Nogueira em que solicita seja realizada audiência pública para debater

o Projeto de Lei nº 4.516/2010, de autoria do Deputado Domingos Sávio, que altera o

art. 3º da Lei nº 18.037, de 12/1/2009, que dispõe sobre o cadastro de entidades

representativas de despachantes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - Ivair Nogueira - Ademir Lucas.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E
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REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 20/10/2010

Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Wander Borges e Padre João (substituindo o Deputado Paulo

Guedes, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília Ferramenta, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Padre

João, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento Deputado Dalmo Ribeiro

Silva em que solicita seja encaminhada ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia

Federal, ao Superintendente Regional da Polícia Federal e ao Procurador-Chefe da

Procuradoria Regional do Ministério Público Federal em Minas Gerais manifestação

de apoio à instalação de uma Delegacia da Polícia Federal no Município de Pouso

Alegre. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - Wander Borges - Doutor Ronaldo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.161/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a União Metropolitana por Moradia Popular de Belo

Horizonte - UMMB-BH -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
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Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.161/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

União Metropolitana por Moradia Popular de Belo Horizonte - UMMB-BH -, com sede

no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição (ver alteração de 6/5/2009)

determina no art. 4º, parágrafo único, e art. 15 que as atividades dos membros da

diretoria, conselho deliberativo, coordenação colegiada e associados não serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou

vantagem; e no art. 29, § 1º, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e

cadastrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.161/2009.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa - Ruy

Muniz.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.904/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública o Instituto Municipal Anti-Drogas – Imad –, com sede no

Município de Uberaba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/10/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. Vem agora a esta Comissão a fim

de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e

legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.904/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Municipal Anti-Drogas – Imad –, com sede no Município de Uberaba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição (ver alteração de

13/4/2010), o § 1º do art. 4º veda a remuneração de seus Diretores; e o art. 39 dispõe

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.904/2009.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio, relator - Ruy Muniz - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.303/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório



____________________________________________________________________________
687

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Obra Assistencial Antônio Frederico Ozanam, com

sede no Município de Florestal.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/3/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.303/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Obra Assistencial Antônio Frederico Ozanam, com sede no Município de Florestal.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no art. 36 do estatuto constitutivo da instituição, o inciso II veda

a remuneração de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou equivalentes; e o inciso III dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado ao Conselho Central de Juatuba da Sociedade São

Vicente de Paulo – SSVP.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.303/2010.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa - Ruy

Muniz.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.378/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
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Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar a denominação de Escola Estadual de Ensino Médio Professora Henriqueta

Lisboa à Escola Estadual de Ensino Médio Jardim Vitória, localizada no Município de

Belo Horizonte.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.378/2010 tem por escopo dar a denominação de Escola

Estadual de Ensino Médio Professora Henriqueta Lisboa à Escola Estadual de Ensino

Médio Jardim Vitória, localizada no Município de Belo Horizonte.

A apresentação do projeto pelo Deputado Mauri Torres vai ao encontro da decisão

do colegiado dessa escola estadual, o qual, em reunião realizada no dia 18/2/2010,

homologou a indicação do nome de Henriqueta Lisboa para denominar a unidade de

ensino.

A homenageada, natural do Município de Lambari, poeta mineira considerada pela

crítica um dos grandes nomes da lírica modernista, dedicou-se à poesia, a ensaios e

a traduções.

Dedicou-se à poesia desde muito jovem. Com a obra “Enternecimento”, publicada

em 1929, de forte caráter simbolista, recebeu o Prêmio Olavo Bilac de Poesia da

Academia Brasileira de Letras. Aderiu ao Modernismo por volta de 1945, por

influência de Mário de Andrade, com quem trocou rica correspondência entre os anos

1940 e 1945.

Foi a primeira mulher eleita para a Academia Mineira de Letras, em 1963. Em 1984,

recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto

de sua obra. Foi, ainda, professora de Literatura Hispano-Americana e Literatura

Brasileira da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas - e da

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.

Manteve-se sempre atuante no diálogo com os escritores e intelectuais de sua
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geração e angariou muitos leitores ilustres durante a sua vida, entre eles Mário de

Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Cecília Meireles e

Gabriela Mistral.

Em reconhecimento ao seu trabalho, é justo lhe seja prestada homenagem

duradoura pelo empréstimo de seu nome para denominar o referido bem público.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.378/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.561/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação à escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Povoado de Nova Fátima, no Município de Salinas.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada,

cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme

preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.561/2010 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Vicente José Ferreira à escola estadual de ensino fundamental e médio situada no

Povoado de Nova Fátima, no Município de Salinas.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo colegiado da referida

escola, que, em reunião realizada em 25/5/2009, homologou, pela unanimidade dos

votos de seus membros, a indicação do nome Escola Estadual Vicente José Ferreira

para a unidade de ensino.

Cabe ressaltar que o homenageado, natural da localidade de Bem Fica, Município

de Taiobeiras, foi um dos primeiros moradores do Povoado de Nova Fátima.

Cidadão preocupado com a educação dos moradores da comunidade, chegou a
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contratar, em uma época em que a cultura da região era voltada unicamente para o

trabalho braçal, um professor particular para que seus 11 filhos pudessem estudar.

Sua atitude foi decisiva para o surgimento da primeira escola e de outras instituições

importantes para a localidade.

Como forma de reconhecimento pelo incentivo à educação que ofereceu a seus

conterrâneos, é meritória a escolha do nome de Vicente José Ferreira para

denominar o educandário situado no Povoado de Nova Fátima.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.561/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.666/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros Alvorada

Industrial, Bandeirantes e Marques Industrial, com sede no Município de São Joaquim

de Bicas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/6/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.666/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Bairros Alvorada Industrial, Bandeirantes e Marques

Industrial, com sede no Município de São Joaquim de Bicas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro
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atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que o art. 15 do estatuto constitutivo da instituição veda a

remuneração de seus Diretores; e o parágrafo único do art. 36 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

assistencial designada pela assembleia que deliberar sobre a dissolução.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, a fim de designar o Município sede da entidade.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.666/2010 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros

Alvorada Industrial, Bandeirantes e Marques Industrial, com sede no Município de

São Joaquim de Bicas.”.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa - Ruy

Muniz.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.679/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o América Amarantina Futebol Clube, com sede no Município de

Ouro Preto.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.679/2010 pretende declarar de utilidade pública o América

Amarantina Futebol Clube, com sede no Município de Ouro Preto, entidade de caráter

desportivo, sem fins lucrativos, que tem como objetivo incentivar o esporte

especializado na modalidade futebol.

A instituição tem como finalidade principal promover atividades esportivas, visando

à integração da criança e do adolescente na prática do esporte, especialmente na

modalidade futebol, bem como incentivar a competição em todas as modalidades

esportivas. Ademais, procura, dentro do processo de cooperação e confraternização,

desenvolver ações no campo da assistência social, da saúde, da educação, da

cultura e do lazer.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a entidade merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.679/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.867/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Santa Terezinha, com sede no

Município de Timóteo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.867/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação de Moradores do Bairro Santa Terezinha, com sede no Município de

Timóteo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o parágrafo único do art. 11 do estatuto constitutivo da instituição

determina que as atividades dos Diretores, Conselheiros ou instituidores, bem como

dos associados, não são remuneradas; e o art. 32 dispõe que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

juridicamente constituída, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social e

sediada em Timóteo.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.867/2010.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ruy Muniz - Antônio

Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.874/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Produtores de Leite de Inhapim –

Aproleiti –, com sede no Município de Inhapim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/9/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.874/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Produtores de Leite de Inhapim – Aproleiti –, com sede no Município

de Inhapim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 15 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social, para ser aplicado nas mesmas finalidades; e o § 2º do art. 29 veda a

remuneração de seus dirigentes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.874/2010.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ruy Muniz - Antônio

Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.875/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares Boa Fé, com

sede no Município de Inhapim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/9/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.
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Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.875/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Agricultores Familiares Boa Fé, com sede no Município de Inhapim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 15 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social, para ser aplicado nas mesmas finalidades da Associação dissolvida; e o § 1º

do art. 29 veda a remuneração de seus dirigentes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.875/2010.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ruy Muniz - Antônio

Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.876/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro da Penha, com sede no

Município de Pitangui.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/9/2010 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.876/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores do Bairro da Penha, com sede no Município de Pitangui.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o art. 32 do estatuto constitutivo da instituição determina que as

atividades dos dirigentes, Conselheiros, associados ou instituidores não serão

remuneradas; e o art. 40 dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidades congêneres, juridicamente constituídas e

registradas no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.876/2010.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ruy Muniz - Antônio

Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI 4.879/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Mãe Rainha dos Pequenos Produtores

Rurais do Projeto de Assentamento Vanderlei Ribeiro dos Santos, com sede no
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Município de Buritis.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/9/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundação

O Projeto de Lei nº 4.879/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Mãe Rainha dos Pequenos Produtores Rurais do Projeto de

Assentamento Vanderlei Ribeiro dos Santos, com sede no Município de Buritis.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 29 veda a

remuneração de seus Diretores e Conselheiros; e o art. 32 dispõe que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

com personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,

ou a entidade pública.

Embora nao haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, na

parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com

a finalidade de adequar a denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1º de

seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.879/2010 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
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Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mãe Rainha dos Artesãos

e Pequenos Produtores Rurais do P. A. Vanderli Ribeiro dos Santos, com sede no

Município de Buritis.”.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ruy Muniz, relator - Antônio Júlio - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.885/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Sentinela da Cidadania de Bueno Brandão, com

sede no Município de Bueno Brandão.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/9/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.885/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Sentinela da Cidadania de Bueno Brandão, com sede no Município de

Bueno Brandão.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o art. 25 do estatuto constitutivo da instituição determina que as

atividades dos Diretores, Conselheiros e sócios não serão remuneradas; e o
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parágrafo único do art. 26 dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade pública ou privada, instituída com

finalidades semelhantes, devidamente registrada no Cartório de Registro Civil de

Pessoas Jurídicas e no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.885/2010.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Antônio Júlio - Sebastião Costa - Ruy

Muniz.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.889/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Desportiva Milionários, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/9/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.889/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Desportiva Milionários, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas
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funções.

Note-se que o art. 43 do estatuto constitutivo da instituição dispõe que, no caso de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

legalmente constituída, para ser aplicado nas mesmas finalidades da associação

dissolvida; e o art. 44 determina que as atividades dos Diretores e Conselheiros não

serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.889/2010.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Antônio Júlio - Sebastião Costa - Ruy

Muniz.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.890/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária da Serra dos Pinheiros e Boa

Vista - Asspevi -, com sede no Município de Ponte Nova.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/9/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.890/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária da Serra dos Pinheiros e Boa Vista - Asspevi -, com sede no

Município de Ponte Nova.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 10, § 1º, que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e

no art. 31, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere do Município de Ponte Nova.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.890/2010.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Antônio Júlio - Sebastião Costa - Ruy

Muniz.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.896/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Instituição Lar Maria de Nazaré, com sede no

Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.896/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Instituição Lar Maria de Nazaré, com sede no Município de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro



____________________________________________________________________________
702

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 75 veda a

remuneração de seus Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

equivalentes; e o art. 76, no item 3, dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade legalmente constituída,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social e que tenha preferencialmente

objetivos sociais identificados com os seus; ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.896/2010.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ruy Muniz - Antônio

Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.899/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo Valério, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir o Dia Estadual do Contabilista.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 7/10/2010, a matéria foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão para análise preliminar de seus aspectos jurídicos,

constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.899/2010 tem por objetivo instituir o Dia Estadual do

Contabilista, a ser comemorado, anualmente, no dia 21 de setembro.

Inicialmente, é importante destacar que a República Federativa do Brasil

caracteriza-se essencialmente pela repartição de competências entre a União, os
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Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia

política, administrativa e financeira e desfrutando de competência legislativa própria,

respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico. À União compete legislar

sobre as matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22 da

Constituição da República; e, aos Municípios, sobre os assuntos de interesse local,

conforme preceitua o art. 30, inciso I.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta. É a chamada competência residual, que lhe reserva as matérias

que não se enquadrem no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode ser objeto de disciplinamento jurídico por parte de qualquer dos Estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção ao tema ora examinado.

Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a iniciativa

do processo legislativo com relação a esse tema.

Embora não exista óbice à tramitação do projeto de lei em exame, entendemos ser

conveniente a alteração da data da comemoração para 25 de abril, consagrado

nacionalmente como Dia do Contabilista. Com efeito, desde 1926, quando o Senador

João Lyra, patrono desse ofício, instituiu essa data como o Dia do Contabilista, ela foi

adotada pela classe contábil e é, atualmente, oficializada em diversos Estados e

Municípios. Não nos parece razoável, pois, que apenas o Estado de Minas Gerais

adote uma data diferente daquela em que já são feitas em âmbito nacional as

comemorações do Dia do Contabilista.

Diante dessas considerações, apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer,

para sanar o conflito apontado.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.899/2010 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1



____________________________________________________________________________
704

Substituam-se, no art. 1º, os termos “21 de setembro” por “25 de abril”.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Ruy Muniz - Antônio

Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.912/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Ajuda Fraternal São Roberto, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.912/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Ajuda Fraternal São Roberto, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no art. 30 do estatuto constitutivo da instituição, o inciso IV

veda a remuneração de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,

benfeitores ou equivalentes; e o inciso V dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, dotada de

personalidade jurídica, preferencialmente vinculada à Sociedade São Vicente de

Paulo e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.



____________________________________________________________________________
705

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, que altera a denominação da entidade, com a

finalidade de adequá-la ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto, alterado em

12/12/2007.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.912/2010 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substituam-se, no art. 1º, os termos “Ajuda Fraternal São Roberto - obra unida da

Sociedade São Vicente de Paulo” por “Ajuda Fraternal São Roberto - Afra -”.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ruy Muniz, relator - Sebastião Costa - Antônio

Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.922/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Cultural, de Esporte, Lazer e Educação Metropolitana

de Pouso Alegre - Acelempa -, com sede no Município de Pouso Alegre.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.922/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural, de Esporte, Lazer e Educação Metropolitana de Pouso Alegre -

Acelempa -, com sede no Município de Pouso Alegre.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1988.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o art. 25 do estatuto constitutivo da instituição determina que as

atividades dos Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e o parágrafo único

do art. 30 dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, que tenha sede e

desenvolva atividades de preferência no Município de Pouso Alegre e esteja

devidamente registrada nos órgãos públicos competentes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.922/2010.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Antônio Júlio - Sebastião Costa - Ruy

Muniz.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.459/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o Projeto de Lei nº 4.459/2010 dispõe sobre a

reserva de espaço para mensagens de aviso sobre pessoas desaparecidas em

veículos de transporte coletivo intermunicipal, boletos de prestação de contas e

avisos e cobranças de serviços de empresas concessionárias no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 10/4/2010, a proposição foi distribuída a

esta Comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela estabelece que os contratos de concessão de serviços de

transporte coletivo intermunicipal e das concessionárias e empresas prestadoras de

serviços públicos conterão cláusula que torne obrigatória a reserva de espaço, no
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interior dos veículos de transporte coletivo intermunicipal e nos boletos e extratos das

concessionárias, para a afixação de cartazes e a divulgação de fotos e contatos

relativos a pessoas desaparecidas.

Estabelece a proposição que os cartazes serão afixados no interior dos veículos de

transporte coletivo intermunicipal e nas áreas de acesso ao público nas repartições

administrativas das empresas públicas e concessionárias e que a divulgação de fotos

e formas de contato se dará por meio de impressão em boletos, extratos de contas e

avisos enviados aos consumidores.

O dramático problema de pessoas desaparecidas não escapou à preocupação do

legislador estadual, que buscou conferir tratamento normativo à matéria por meio de

normas como a Lei nº 13.764, de 2000, que dispõe sobre a busca dessas pessoas; a

Lei nº 15.432, de 2005, que institui o sistema de comunicação e cadastro de pessoas

desaparecidas e dá outras providências, a qual foi regulamentada pelo Decreto nº

44.310; e a Lei nº 15.026, de 2004, cujo art. 1º institui a exigência de que os contratos

de concessão de serviço de transporte intermunicipal contenham cláusula que torne

obrigatória a reserva de espaço, no interior dos ônibus intermunicipais, para a

afixação de cartazes sobre pessoas desaparecidas e para a divulgação de

mensagens de interesse público.

Portanto, a última lei citada já contém, em parte, o que a proposição em exame

busca instituir, vale dizer, a obrigatoriedade de cláusula constante dos contratos de

transporte intermunicipal que preveja a afixação de cartazes sobre pessoas

desaparecidas. Neste ponto, não haveria conteúdo inovador na proposição. De outra

parte, esta inovaria ao prever tal encargo para as demais concessionárias e

empresas prestadoras de serviços públicos, que ficariam obrigadas a reservar espaço

em boletos e extratos para divulgação de fotos e contatos relativos a pessoas

desaparecidas.

Portanto, em atenção à técnica legislativa, afigura-se-nos mais razoável dispensar

disciplina jurídica mais ampla à matéria em questão, razão pela qual sugerimos a

apresentação, na conclusão deste parecer, do Substitutivo nº 1, que, a par de

abranger a medida prevista no projeto, absorve também o conteúdo da mencionada

Lei nº 15.026, o que acarreta sua revogação expressa.
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Frise-se que o Estado está autorizado a legislar sobre o assunto em razão do

princípio autonômico, base de nosso sistema federativo.

Inexiste, na espécie, regra instituidora de reserva de iniciativa a servir de óbice a

que este Parlamento deflagre o processo legislativo sobre a matéria.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.459/2010 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre reserva de espaço para divulgação de mensagens de interesse

público em veículos de transporte coletivo intermunicipal e em boletos e extratos de

concessionárias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os contratos de concessão de serviço de transporte coletivo intermunicipal

e dos demais serviços públicos conterão cláusula que torna obrigatória a reserva de

espaço, no interior dos veículos de transporte coletivo intermunicipal e nos boletos e

extratos das concessionárias de serviços públicos, para a afixação de cartazes e a

divulgação de fotos e contatos relativos a pessoas desaparecidas e para a divulgação

de mensagens de interesse público.

Parágrafo único - Os cartazes a que se refere o “caput” serão afixados no interior

dos veículos de transporte coletivo intermunicipal e nas áreas de acesso ao público

nas repartições administrativas das concessionárias, e a divulgação de fotos e formas

de contato e de mensagens de interesse público dar-se-á por meio de impressão em

boletos, extratos de contas e avisos enviados aos consumidores.

Art. 2º – Fica revogada a Lei nº 15.026, de 19 de janeiro de 2004.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Ruy Muniz - Antônio Júlio -

Sebastião Costa.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 30 DE OUTUBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 28/10/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana, da Deputada Gláucia Brandão e do Deputado

Getúlio Neiva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.970 a 4.977/2010 - Requerimentos nºs 6.735 a

6.739/2010 - Requerimento do Deputado Doutor Viana e outros - Comunicações:

Comunicações das Comissões do Trabalho, de Assuntos Municipais e de Transporte

e dos Deputados Carlos Pimenta e Elmiro Nascimento - Oradores Inscritos: Discursos

dos Deputados Doutor Viana, Domingos Sávio, André Quintão, Carlin Moura e Getúlio

Neiva - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da

Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento

do Deputado Doutor Viana e outros; deferimento - Requerimento do Deputado

Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio - 2ª Fase:

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Ademir Lucas - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Dalmo

Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Eros Biondini - Getúlio Neiva - Gláucia

Brandão - Inácio Franco - João Leite - Leonardo Moreira - Mauri Torres - Neider

Moreira - Padre João - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tiago

Ulisses - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Gelson Merisio, Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina,

prestando informações relativas aos Requerimentos nºs 6.625 e 6.627/2010, da

Comissão de Saúde.

Do Sr. Alexandre Silveira, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 6.541/2010, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Hércio José Ramos Brandão, Superintendente de Relações Institucionais da

Aneel, informando a realização da Audiência Pública nº 43/2010, em 9/12/2010, com

vistas a obtenção de subsídios para o estabelecimento da resolução normativa que

especifica. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Do Sr. Brandão Teixeira, Presidente da Comissão Apuradora das Eleições de 2010,

comunicando que em sessão realizada em 14/10/2010 o Tribunal Regional Eleitoral

proclamou eleitos aos cargos de Deputados Estaduais os candidatos constantes de

lista que encaminha em anexo.

Da Sra. Marizete Almeida, Chefe de Gabinete do Ministro da Saúde (substituta),

prestando informações relativas às notas taquigráficas da 16ª Reunião Extraordinária

da Comissão de Direitos Humanos, encaminhadas por essa Comissão por meio do

Ofício nº 1.001/2010/SGM. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Hélio Ferraz (Baiano), Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia,
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encaminhando requerimento da Vereadora Liza Prado, aprovado por essa Câmara,

em que pleiteia que esta Casa solicite à Cemig providências relativas aos apagões

que têm acontecido em Uberlândia. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Da Sra. Aparecida Gama, Presidente da União Nacional dos Legisladores e

Legislativos Estaduais, encaminhando cópia de expediente da Confederação

Brasileira de Surdos datado de 4/10/2010.

Do Sr. José Correa Braga Neto, Vereador da Câmara Municipal de Peçanha,

encaminhando ata da reunião dessa Casa Legislativa realizada em 20/9/2010, em

que expõe sua preocupação com a questão ambiental no País, especialmente a falta

d’água. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Robson Lucas da Silva, Secretário Adjunto de Defesa Social, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 6.277/2010, da Comissão de Segurança

Pública.

Da Sra. Célia Beatriz Gomes dos Santos, Promotora de Justiça, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 6.544/2010, da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Umberto de Almeida Bizzo, Promotor de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 2.726/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor.

Do Sr. Renato Augusto de Mendonça e da Sra. Márcia Pinheiro de Oliveira Teixeira,

Promotores de Justiça, encaminhando cópia da correspondência de trabalhadores

rurais do Município de Rio Pardo de Minas acampados na Fazenda Capão Muniz na

qual esses relatam ameaças de morte feitas por fazendeiros e policiais civis, depois

que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu a decisão que havia deferido

aos fazendeiros a reintegração de posse do imóvel mencionado. (- À Comissão de

Política Agropecuária.)

Do Sr. Robson Lucas da Silva, Chefe de Gabinete da Secretaria de Defesa Social,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 6.384/2010, da Comissão de

Segurança Pública.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (4), informando a liberação de

recursos financeiros para as entidades que menciona. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,
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do Regimento Interno.)

Do Sr. Humberto Miranda Cardoso, Diretor de Gestão Interna do Ministério da

Cultura, informando a liberação de recursos financeiros para a Fundação João

Pinheiro. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Hércio José Ramos Brandão, Superintendente de Relações Institucionais da

Aneel, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.869/2010, do Deputado

Weliton Prado.

Do Sr. Alexandre Pires de Lima, Coordenador de Área da Secretaria da 2ª Câmara

do Tribunal de Contas, prestando informações relativas ao Requerimento n°

2.691/2008, do Deputado Alencar da Silveira Jr.

Do Sr. Fabiano Geraldo Pimenta Júnior, Consultor Técnico Especializado da

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao

requerimento do Deputado Wander Borges encaminhado por meio do Ofício nº

2.116/2010/SGM.

Da Sra. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e Execução do Ministério da

Ciência e Tecnologia (2), encaminhando cópia de termos aditivos a convênios

firmados por esse órgão com a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio

Jequitinhonha e o Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.970/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Portadores de Necessidades

Especiais de São Sebastião do Paraíso - Integrar -, com sede no Município de São

Sebastião do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Portadores de
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Necessidades Especiais de São Sebastião do Paraíso - Integrar -, com sede no

Município de São Sebastião do Paraíso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2010.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação dos Portadores de Necessidades

Especiais de São Sebastião do Paraíso - Integrar - consiste em reunir pessoas com

qualquer tipo de deficiência ou necessidade especial sob a égide da Associação,

atuando na implementação de medidas que visem a obter melhoria em condição de

existência, mediante atuação junto à comunidade, às famílias, às entidades e ao

poder público, para ampliação da assistência, da reabilitação, da saúde, do amparo,

da capacitação profissional e do aproveitamento da mão de obra das pessoas

portadoras de deficiência ou necessidades especiais, a fim de promover sua plena

integração e inclusão na sociedade.

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.971/2010

Declara de utilidade pública a Associação Lambariense de Esportes, com sede no

Município de Lambari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Lambariense de Esportes,

com sede no Município de Lambari.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2010.

Carlos Mosconi

Justificação: A partir do ano de 1988, com a promulgação da Carta Magna nacional,

o Estado brasileiro passou a ter o fomento ao desporto como dever

constitucionalmente reconhecido. Além de garantir a proteção às manifestações
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desportivas, o art. 217 da Constituição Federal, único dispositivo constitucional que

dispõe sobre o esporte, garante, ainda, o incentivo do poder público ao lazer, como

forma de promoção social.

Vinte anos depois, seguindo os caminhos abertos pela Constituição brasileira, foi

criada a Associação Lambariense de Esportes. Sociedade civil com foro e sede no

Município de Lambari, a Associação tem duração ilimitada e não possui caráter

político, econômico nem religioso. Tem como características a ausência de fins

lucrativos, a não remuneração de seus membros e a defesa do esporte, seja como

atividade física regular, para promoção da saúde e do bem-estar, seja como

integração cidadã, geradora de desenvolvimento social.

Espaço de congregação entre praticantes dos mais diversos esportes, a Associação

tem como finalidade a promoção de competições e reuniões, o fornecimento de

material e estrutura física para a prática e o estudo do esporte e o desenvolvimento

de ações sociais para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador. A associação

atende tanto aos seus associados quanto aos convidados e aos demais cidadãos,

promovendo a amizade e a cidadania e utilizando-se de parcerias, quer com

instituições privadas, quer com entidades do setor público.

Considerando a eminente importância do esporte para a saúde e a socialização da

juventude, os relevantes benefícios provenientes da atuação da referida Associação e

os expressivos serviços prestados por ela à sociedade mineira, espera o signatário

deste projeto de lei, que se mostra de acordo com os dispositivos constitucionais e

legais competentes, obter a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.972/2010

Dá a denominação de Deputado José Aldo dos Santos ao trecho da Rodovia MGC -

494 que liga o Município de São Tiago ao entroncamento da BR-381.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Deputado José Aldo dos Santos o trecho da Rodovia

MGC - 494 que liga o Município de São Tiago ao entroncamento da BR-381.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: José Aldo dos Santos nasceu a São Tiago em 30/5/42. Entretanto, sua

vinculação afetiva com Oliveira fez com que adotasse a cidade como segunda terra

natal.

Graduado em Economia pela USP, iniciou brilhante trajetória profissional no extinto

Banco da Lavoura. Trabalhou ainda no Banco do Estado de São Paulo, que deixou

para fundar, com os irmãos, José Alberto e José Francisco Santos, as empresas

Citrosantos e Agropecuária Citrosantos. Nessa época, começou a história do

empresário bem-sucedido, que, graças ao trabalho e à competência gerencial,

conseguiu colocar a sociedade que fundou entre as primeiras do setor em Minas e no

Brasil. Administrador preocupado com a responsabilidade social das classes

produtoras, sempre deu atenção privilegiada às aspirações de seus trabalhadores.

Sem ser paternalista, cuidou para que cada um lograsse a realização como

profissional e ser humano.

A comunidade não podia prescindir de seus muitos talentos. Por isso, quando

convocado a dar mais de si à coletividade, não pensou duas vezes: abraçou, com

decisão e coragem, a vida pública. Quando a morte o colheu, encontrava-se em plena

atividade política, lutando para resolver um dos mais sérios problemas da região: o

asfaltamento do trecho da BR - 494 que liga Oliveira a São Tiago. Uma agenda cheia

a cumprir e a responsabilidade de quem possuía aguda consciência da importância

da missão do homem público fizeram-no desconhecer a chuva que caía

torrencialmente e lançar-se àquela que seria sua última viagem. Morreu em pleno

trabalho, como a mostrar que, na classe política deste país, ainda são muitos os que

honram os mandatos recebidos do povo.

Cumprindo o primeiro mandato como Deputado Federal, notabilizou-se pela defesa

dos interesses dos assalariados. Ao dar prioridade à dimensão social da empresa,

evidenciou seu espírito de empresário moderno, à altura dos empreendedores do

Primeiro Mundo.

Em silêncio, sem fazer alarde, como bom mineiro, empreendeu uma luta sem
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tréguas para que o plano econômico ora em execução assegurasse à classe

trabalhadora o salário mínimo de U$100,00.

Em seu último pronunciamento na tribuna da Câmara dos Deputados, protestou

com palavras duras contra a decisão das autoridades governamentais da área

econômica de manter os juros em patamares estratosféricos. Em seu discurso, disse

com firmeza: "Este Governo, o Ministro da Fazenda e todos os que elaboraram esse

plano econômico devem ter mais consciência com a Nação brasileira".

Admirado por todos os que com ele conviveram, José Aldo tem seu nome

definitivamente ligado à história da região por sua ação corajosa e socialmente

relevante. É de grande importância deixar seu nome escrito na história e na memória

daqueles que o têm como exemplo.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.973/2010

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de

Uberaba, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Servidores Públicos

Municipais de Uberaba, com sede no Município de Uberaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2010.

Fahim Sawan

Justificação: O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba é uma

organização sem fins lucrativos, cuja finalidade é estudar, coordenar, proteger e

representar legalmente os interesses dos servidores públicos municipais da

administração direta, indireta, autárquica e fundacional, inclusive da Câmara

Municipal de Uberaba.

A entidade, desde sua fundação, vem atendendo, além de todo o funcionalismo

municipal de Uberaba, que atualmente representa quase oito mil servidores, toda a

população uberabense.
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Na sede, são disponibilizados advogados para orientarem os servidores e, caso

necessário, ingressarem com as devidas ações judiciais, auxiliando pessoas que

tiveram seu direito lesado. Além disso, semanalmente, é oferecido atendimento

odontológico a todos os filiados e aos moradores do bairro.

À frente desse projeto, estão pessoas de idoneidade incontestável e que realizam

um trabalho sério, sempre atentas às disposições estatutárias da entidade, suas

finalidades e objetivos.

Com o intuito de incentivar trabalhos sociais prestados gratuitamente por pessoas

de reputação ilibada e com o fim único de promover o bem-estar social, solicito o

apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.974/2010

Declara de utilidade pública o Projeto Mãos Dadas, com sede no Município de

Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Mãos Dadas, com sede no

Município de Lavras.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2010.

Lafayette de Andrada

Justificação: O Projeto Mãos Dadas, fundado em junho de 2009, no Município de

Lavras, é uma entidade sem fins lucrativos, que tem como objetivo primordial prestar

assistência educacional, cultural e desportiva e ainda desenvolver programas médico-

odontológicos à comunidade carente de Lavras. Encontra-se devidamente registrada

no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Lavras. Conforme

atesta o Presidente da Câmara desse Município, a entidade funciona há mais de um

ano, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas.

Assim sendo, solicito dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.975/2010

Declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Sustentável - IDS -, com

sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento

Sustentável - IDS -, com sede no Município de Porteirinha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: O Instituto de Desenvolvimento Sustentável - IDS -, fundado em

25/7/2003, com sede no Município de Porteirinha, é uma entidade civil de fins sociais,

sem fins lucrativos, que tem por finalidade, entre outras: promover o desenvolvimento

econômico e social de forma sustentável; desenvolver ações de educação e apoio

técnico que contribuam para a melhoria da qualidade de vida; e promover a inclusão

social e a formação da cidadania.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.976/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais da Região de Bom Jesus, com sede na Comunidade de Bom Jesus, no

Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Pequenos Produtores Rurais da Região de Bom Jesus, com sede na Comunidade de

Bom Jesus, no Município de Porteirinha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2010.
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Paulo Guedes

Justificação: A Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais da Região

de Bom Jesus, fundada em 12/6/89, com sede na Comunidade de Bom Jesus, no

Município de Porteirinha, é uma entidade civil de fins sociais, sem fins lucrativos, que

tem por finalidade, entre outras: prestar serviços de assistência social aos moradores

da área de atuação, por conta própria ou mediante parcerias, conforme legislação

vigente; proteger a saúde da família, a maternidade, a infância e a velhice, através de

ações assistenciais que possibilitem o acesso da população aos programas

governamentais que atendam a estes segmentos da sociedade; fazer a proteção do

meio ambiente, com atividades que visem conscientizar a população da necessidade

da adoção de práticas de conservação dos recursos naturais.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.977/2010

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário Rural de

Ilha Grande II, com sede na localidade de Ilha Grande II, no Município de Catuti.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário Rural de Ilha Grande II, com sede na localidade de Ilha Grande II, no

Município de Catuti.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário Rural de Ilha Grande II,

fundado em 18/5/89, com sede na localidade de Ilha Grande II, no Município de

Catuti, é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem por finalidades, entre outras,

trabalhar pelo desenvolvimento da agricultura, promover a melhoria das condições de

vida e bem-estar da população da região e habilitar e reabilitar pessoas portadores de

deficiência.
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Em face do exposto, apresento este projeto de lei para aprovação desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.735/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Hercílio Araújo Diniz Filho pelo recebimento dos títulos de

Empresário do Ano 2010 e Mérito Empresarial 2010, outorgados, respectivamente,

pela Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares e pela

Federaminas.

Nº 6.736/2010, do Deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Pedro Henrique Zwaal, Presidente do Grupo Igás

do Brasil, pelos 10 anos de atuação dessa empresa. (- Distribuídos à Comissão de

Turismo.)

Nº 6.737/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Sra. Cyntia Dias e ao Sr. Fernando Bustamante, da

Cyntilante Produções, extensiva à TW Cultural, pela produção do espetáculo "O

Menino Poeta", inspirado na obra de Henriqueta Lisboa, e por terem convidado para

vê-lo alunos da Escola Municipal Geni Guimarães Oliveira, de Mateus Leme, que

realizaram trabalho sobre essa autora, sob a coordenação da Profa. Maria José

Mendes Alckmim.

Nº 6.738/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências com vistas à construção de vestiários

no ginásio poliesportivo da Escola Estadual Maria de Salles Ferreira.

Nº 6.739/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências para a reforma da Escola Estadual

Padre Camargos.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Doutor Viana e

outros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho,
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de Assuntos Municipais e de Transporte e dos Deputados Carlos Pimenta e Elmiro

Nascimento.

Oradores Inscritos

A Sra. Presidente (Deputada Gláucia Brandão) - Com a palavra, o Deputado Doutor

Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

imprensa, funcionários da Casa, telespectadores que nos assistem pelas galerias e

pela TV Assembleia, hoje - 28 de outubro - é um grande dia, pois o dedicamos e o

comemoramos para reverenciar o funcionalismo público. Durante seis anos, fui

Vereador; e quatro, Prefeito da minha cidade de Curvelo. Sempre reconhecia o meu

funcionalismo municipal como braço direito. Estou há 12 anos na Assembleia

Legislativa e, sem nenhuma demagogia, tenho a satisfação e a tranquilidade de dizer

que os considero muito e tenho profundo respeito por todos. Quanto a tudo o que me

é possível fazer em benefício da categoria, sou destemido parceiro. Muito além de

funcionários e parceiros, considero-os verdadeiros amigos. Parabéns e felicidade pelo

seu dia. Graças e bênçãos divinas para os funcionários públicos de todos os níveis de

nosso Estado de Minas Gerais.

Continuo o meu pronunciamento com uma palavra que considero uma das mais

importantes na vida, no relacionamento humano: agradecimento. Agradeço a Deus

por nos conceder mais um mandato, a fim de cumprir a bela missão de servir o nosso

povo por mais quatro anos como Deputado Estadual. Espero que me conceda vida e

saúde para exercer com respeito, compromisso, dignidade e trabalho este mandato,

que, só na Assembleia Legislativa, é o quarto consecutivo. Agradecer é preciso. Nem

o próprio Jesus aceitou a ingratidão. Quando apenas um dos dez leprosos que curou

voltou para agradecer-lhe, logo questionou: “Não foram 10 os curados? Onde estão

os outros nove?”.

Ao Senhor dos senhores; Rei dos reis, Soberano e Altíssimo, de onde vem todo o

poder, obrigado; ao querido povo mineiro das 503 cidades onde fui votado - em minha

querida Curvelo fui agraciado com quase 23 mil votos, em Três Marias com quase 8

mil, em Belo Horizonte com 5 mil -, até àquelas onde tive 1 voto apenas, meu sincero

agradecimento. Meu gabinete, meus funcionários e este Deputado estamos e
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continuamos à disposição para atender a todos no que for da competência de um

parlamentar estadual. Às pessoas que construíram, participaram e se empenharam

durante a nossa campanha (coordenadores, cabos eleitorais, motoristas,

divulgadores e demais participantes), nosso fraterno obrigado. Aos inúmeros

parceiros que colaboraram muito para que essa campanha tivesse êxito, Deus lhes

pague com inúmeras bênçãos e sucesso na vida particular e profissional. Aos

queridos funcionários da Casa, que são muitos, e a todos os companheiros, valorosos

e competentes, que nos ajudam o ano inteiro, com mais distinção, é claro, àqueles

que trabalham em nosso gabinete, sem esquecer também dos aposentados de nossa

Assembleia Legislativa, meu obrigado de coração. Aos amigos funcionários públicos

do Estado, de todos os setores e departamentos, meu cordial reconhecimento.

Agradeço aos grupos concentrados de amigos e pessoas unidas pelo trabalho

parlamentar - quero citar como exemplos os queridos e sofridos irmãos da extinta

MinasCaixa; os colegas do grupo de conselheiros do Conselho de Administração do

Funpemg; os companheiros leões, do meu Lions Clube do Distrito LC4 e outros, onde

confirmo sempre que se deve servir desinteressadamente e que a união faz a força

valer a pena. Agradeço aos amigos da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas

de Minas Gerais - FCDL - e das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais -

CDLs - e aos grupos de amigos e parceiros de todas as cidades onde recebi

honrados votos. Agradeço também aos colegas Deputados Estaduais e Federais do

meu partido, o Democratas, com respeito e conforto para com aqueles que não

obtiveram êxito. Reconheço a importância de todos, já que ninguém ganha sozinho.

Agradeço especialmente aos 80.419 mineiros que confiaram e depositaram seu voto

no Doutor Viana para mais esse mandato. O mandato é uma representação.

Represento vocês, meus eleitores, e procurarei fazê-lo novamente com

responsabilidade no cumprimento do meu dever como Deputado Estadual.

Quero desejar sucesso aos outros 48 Deputados Estaduais reeleitos, aos 2 que

retornaram - Mourão e Rogério Correia - e aos 26 eleitos pela primeira vez e

parabenizá-los. Sou também solidário aos que não foram eleitos no âmbito

parlamentar federal e estadual, desejando-lhes saúde, paz e sucesso no que forem

desempenhar, ante o conhecimento e competência que adquiriram. A vida é assim.
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Agradeço também de modo especial àqueles que comigo fizeram parcerias,

principalmente os companheiros Deputados Federais. Cito, de maneira especial, o

amigo e parceiro Alexandre Silveira, reeleito para seu segundo mandato, que será,

como o de todos os demais, coroado com êxito.

Parabenizo nosso grande líder Aécio Neves, ex-Governador e Senador

brilhantemente eleito, estrela ascendente que continuará sempre luzindo no bom

firmamento maiúsculo da política mineira e brasileira.

Também cumprimento o amigo, ex-Presidente, ex-Governador e, mais uma vez,

Senador eleito por Minas e pelo Brasil, Itamar Franco, ícone da ética e da

honestidade na política. Nosso Estado, nosso país e o Senado Federal estão

engrandecidos com o seu retorno. Que Deus continue a iluminá-lo.

Governador Anastasia, que vitória espetacular! A sua reeleição é muito boa para

Minas e para os mineiros. Já tenho a medida de sua inteligência, de sua capacidade

de trabalho e de sua competência administrativa. Parabenizo-o e felicito-o pela

campanha exitosa e como parceiro quero reafirmar: foi muito bom trabalhar para o

candidato Anastasia 45, pessoa ilibada, determinada e de excelência como

administrador, que sabe corretamente gerir os cargos públicos que lhe são e foram

confiados.

Enfim, parabenizo todos que vivenciaram e participaram ativamente da disputa

eleitoral. Somos adversários e concorrentes durante a campanha, mas todos temos

idênticos sonhos e desejos, jamais somos inimigos uns dos outros. É assim a vida,

mais um mandato agora a iniciar e continuar a caminhada, cumprindo bem essa

missão que Deus nos dá e que o povo nos confia: ser Deputado Estadual para

trabalhar sempre por uma Minas mais humana, mais justa e melhor para se viver.

Que Deus me conceda a graça e o dom de assim proceder. Obrigado a todos, pois a

vitória é nossa.

A Sra. Presidente - Doutor Viana, desejamo-lhe sucesso nessa nova caminhada e

parabenizamo-lo pelo brilhante trabalho que tem feito à frente deste Parlamento.

Cumprimentamos também todos os servidores desta Casa, pedindo a Deus que

derrame sobre eles suas bênçãos, para que tenham saúde e prosperidade e realizem

todos os seus sonhos. Muito obrigada pelo que têm feito em prol da nossa cidade, do
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nosso Estado e do nosso país.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Colega Gláucia Brandão; Sr. Presidente, Deputado

Doutor Viana; Deputado Dalmo Ribeiro Silva e demais colegas Deputados; público

que nos acompanha nas galerias e pela TV Assembleia; boa tarde.

Sr. Presidente, V. Exa. acaba de fazer um belo pronunciamento, citando que um

dos gestos fundamentais em nossa vida é a capacidade de reconhecer e agradecer.

Tenho feito isso sistematicamente. A única maneira plena para retribuir será o

trabalho sério que pretendemos implementar em nosso mandato como Deputado

Federal, uma vez eleito pelo povo mineiro para representá-lo em Brasília. Dirijo

também uma palavra de agradecimento aos servidores públicos. Nesta data se

reverencia o trabalho de milhares de servidores, que, em sua maioria com trabalho

discreto ou anônimo, se empenham em ações essenciais para que a sociedade viva

dias melhores, com uma condição de vida mais adequada. O servidor público, muitas

vezes incompreendido, questionado ou injustiçado, desempenha um papel sem o

qual não há líder que possa ser louvado ou elogiado. O País vive um momento de

reconhecimento a alguns grandes líderes. Em Minas, o ex-Governador Aécio Neves

concluiu o seu mandato com os mais altos índices de aprovação de toda a história do

Estado e, proporcionalmente, tornou-se o Senador mais votado do País. O Presidente

da República, Lula, também vive a experiência de uma aprovação nos maiores

índices já vistos, assim como o Governador Anastasia, que acaba de ser reeleito, e

ainda muitos Prefeitos. Não tenho dúvida de que também foi generoso comigo o

nosso povo, ao me eleger Deputado com uma das maiores votações do Estado de

Minas Gerais já em nossa primeira candidatura. Mas ninguém é capaz de fazer um

bom trabalho - nem o Presidente nem o Governador nem o Prefeito, muito menos

nós, Deputados - sem o servidor público. É ele quem de fato faz o trabalho para

atender o cidadão nas áreas da saúde, educação e infraestrutura, dos serviços

básicos aos burocráticos. E o servidor público tem de fazer uma opção de vida,

porque, em quase todos os serviços públicos, a carreira é de dedicação exclusiva, o

que vale dizer que dedica a vida a determinada atividade. É muito comum alguém

ingressar no serviço público ainda jovem, nos primeiros anos de sua juventude, e ali
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permanecer até se aposentar, dedicando a vida inteira àquele trabalho. Muitos,

mesmo depois de aposentados, continuam exercendo atividades no serviço público.

Muitos, até por terem conquistado absoluta credibilidade, com experiência

comprovada, continuam sendo chamados, após a aposentadoria, para ocupar cargos

nos governos.

Neste momento, é importante registrar o nosso reconhecimento. A exemplo do

Doutor Viana, também ocupei outros cargos. Quando Vereador e, depois, Presidente

da Câmara, comecei a ver a luta do servidor público. Recordo-me com especial

carinho de cada servidor da Câmara Municipal de Divinópolis, de sua dedicação e

empenho, acompanhando-me até altas horas da noite na busca de solução para os

problemas que surgem todos os dias. Na Prefeitura, não foi diferente. Ao contrário,

era até mais intensa e árdua a tarefa dos servidores e era frequente trabalharmos até

a meia-noite. Para nós, que exercemos função pública, não é raro transformarmos um

fim de semana de lazer em dias de trabalho. Mesmo quando aparentemente em

lazer, como quando participa de uma festa ou comemoração, o representante do

povo ali está recebendo pedidos, cobranças e demandas. Muitas vezes realizamos

reuniões de trabalho na periferia, mas lembro-me com clareza de ter sempre um

servidor ao meu lado, ajudando-me. Agora mais do que nunca, como Deputado, essa

relação com o servidor tornou-se mais ampla e certamente será ainda maior quando

eu estiver no exercício do cargo de Deputado Federal, em Brasília. Por isso o meu

reconhecimento. Como Deputado Estadual, consegui viabilizar uma série de obras e

serviços, mas nada faria sem os servidores. Na área da educação, por exemplo, com

a qual tenho um compromisso permanente, estive presente em praticamente todas as

escolas estaduais nas regiões em que atuo. Lembro-me de que conseguimos, por

exemplo, reformar e ampliar praticamente 100% das escolas em Divinópolis, Oliveira

e outras cidades - poderia citar dezenas delas, mas não farei isso porque o tempo

assim não permite. Fui às escolas estaduais em todas as cidades em que atuo e me

reuni com Diretoras e professores para buscar soluções para os problemas. Não

conseguimos reformar e ampliar uma escola sem que o seu educador ajude a

elaborar o projeto, corra atrás, enfrente a burocracia. Quantas vezes debatemos o

sofrimento e as dificuldades do educador. Ainda no meu primeiro mandato como
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Deputado, lutamos muito pelas questões ligadas ao plano de carreira dos professores

e pelas que envolviam os demais servidores da educação. Lembro-me, por exemplo,

da Lei nº 100, da qual fui relator. No início do meu primeiro mandato, em 2003, ao

chegar ao meu escritório, num edifício em Divinópolis, com acesso por elevador,

estava tudo congestionado, com uma fila de mais de 100 pessoas, Deputado João

Leite. Serventes e professores estavam desesperados, pois tinham recebido a notícia

de que todos estavam demitidos porque havia um erro no concurso, não tinham

conseguido passar, e boa parte das serventes não tinha escolaridade para competir.

Pessoas com 20, até 30 anos de serviços prestados ao Estado, literalmente

desesperadas porque iriam ser demitidas sem direito à aposentadoria, sem direito a

nada. Ao todo foram 96 mil servidores, e nós nunca estávamos sozinhos. Relembro

aqui o que motivou este meu pronunciamento.

Junto aos servidores da educação, aos servidores desta Casa, aos Deputados

daquela gestão, que também são servidores, e ao Governador Aécio Neves,

construiu-se uma solução, o Projeto de Lei nº 100, que garantiu a milhares de

servidores o mínimo de tranquilidade. Não resolveu tudo, porque não é possível sarar

todas as feridas sem deixar alguma cicatriz, mas, com boa vontade, conseguimos

melhorar a vida das pessoas. Foi o que fizemos. É muito melhor ser um servidor com

garantia de efetividade, já que a Constituição não nos permitia dar-lhes a chamada

estabilidade absoluta e transformá-los em servidores concursados, pois não eram.

Pelo menos pudemos dar tranquilidade a servidores com mais de 20 anos de serviços

prestados de que não seriam demitidos do dia para a noite, sem direito algum. Era

isso que previa a lei e ocorreria com eles se não entrássemos firme na luta, assim

como em vários outros momentos em que trabalhamos em prol da educação, sempre

junto aos servidores.

Na área da saúde, conseguimos ajudar a viabilizar postos de saúde, veículos e

estruturas para melhorar o atendimento em inúmeros hospitais filantrópicos,

entidades de saúde e Prefeituras. Hoje mesmo estive na Secretaria para tratar de um

problema seriíssimo em Divinópolis, até com risco de paralisação do serviço de

maternidade. Os valores pagos pela tabela do SUS são tão insignificantes que os

médicos estão em vias de entrar em greve. Isso quer dizer que não haverá mais
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atendimento na maternidade. Divinópolis é uma cidade-polo que atende não só a

população do Município mas a de toda a região, e possui um único hospital

filantrópico que atende pelo SUS. Se a maternidade paralisar seu atendimento, será

um caos absoluto.

Ainda hoje eu estava na Secretaria de Saúde trabalhando para encontrarmos uma

solução, um mecanismo para ajudar o hospital, um complemento de custo, alguma

forma de não haver o sacrifício da população, até que haja maior sensibilidade do

governo federal e tenhamos a regulamentação da Emenda nº 29, com uma tabela do

SUS mais justa para pagamento do serviço de atendimento a uma parturiente, seja

para parto normal, seja para cesariana. É algo absurdo o que fazem hoje, um

verdadeiro crime contra o profissional e o cidadão. Não podemos nos acomodar.

Nesta hora, não basta a atuação do Deputado, do Governador, nem do Presidente. É

preciso contar com o servidor público da saúde, da educação, da área de obras.

Quantos convênios viabilizamos para fazer asfalto e quadra de esportes e melhorar a

infraestrutura na cidade? Algum convênio seria elaborado sem projeto? Algum

convênio se viabilizaria sem um calhamaço de certidões? Então isso é feito pelo

servidor público municipal, pelo servidor estadual, trabalhando, muitas vezes sob

pressão. Portanto gostaria não apenas de cumprimentar o servidor público, mas

também reconhecer a necessidade de que haja maior valorização do seu trabalho.

Queremos maior valorização para os servidores da educação, da saúde, para todos.

Alguns estão em situação mais crítica, como é o caso dos servidores da educação,

que ainda estão longe de receber aquilo que gostaríamos, porém não são apenas

eles, porque há a situação dos servidores da saúde. Um médico, assim como os

demais funcionários que prestam serviços ao SUS, ainda que não seja um servidor

público contratado, um prestador de serviço para o setor público, tem de receber

remuneração digna; do contrário, não vai querer trabalhar. Não se pode fazer

demagogia, culpando o Prefeito ou o Governador, este ou aquele, pois é um conjunto

de forças, até porque o cidadão está acordando para isso. Se formos culpar um

Prefeito, teríamos de culpar Prefeitos do PSDB, do PT, do DEM, de todos os partidos.

Nas Prefeituras, há enorme dificuldade para enfrentar o Orçamento da educação e da

saúde. Há uma situação absurda de não termos investimentos suficientes. Também
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se formos criticar um Governador, será da mesma maneira, porque encontraremos

problemas na Bahia, em Minas Gerais, em São Paulo, no Amazonas, em qualquer

parte do Brasil. Portanto é importante enfrentarmos o problema sem tapar o sol com a

peneira, destinando verbas mais robustas para solucionar esses problemas, que

afetam a vida do cidadão, distribuindo melhor os recursos do Tesouro à saúde, à

educação, à segurança pública e ao saneamento básico.

Sr. Presidente, acaba de chegar a este Plenário o Deputado Carlin. Ainda lerei, em

detalhes, o projeto de sua iniciativa, mas quero registrar enfaticamente que nós, da

vida pública, temos de nos desdobrar para elaborar projetos que garantam sempre -

nossa Constituição já assegura claramente isso - a absoluta liberdade de imprensa.

Uma pessoa da imprensa pode transgredir, cometer irregularidades? Pode, assim

como um Deputado ou qualquer outro cidadão também pode. Já existem leis de

sobra no Código Civil e no Código Penal para que qualquer cidadão, pessoa ou

instituição que se sintam prejudicados façam sua defesa. Esperamos que prevaleça

sempre a justiça e o respeito ao direito de todos. Qualquer mecanismo que

estabeleça poder de controle sobre algo tão sagrado na democracia, a liberdade de

expressão, é, de início, temerário. Faz-se necessária uma reflexão profunda.

Hoje me preocuparam notícias que ouvi, dando conta de que a Casa poderia

enveredar-se pelo caminho de contribuir para qualquer mecanismo de censura, de

cerceamento. Não tenho dúvidas quanto a não ser essa a intenção do nobre colega.

O que ocorre é que precisamos ter cuidado. Se se abre a iniciativa de elaborar

projetos com o propósito de controle, entendo que isso poderá dar margem ao

cerceamento de liberdades e a atitudes que não se coadunam com a democracia que

queremos, que é uma democracia plena, sustentada pela absoluta liberdade de cada

um de nós, hoje manifestamente bem garantida pelo momento de expressão e

comunicação em toda a imprensa do Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Doutor Viana) - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

telespectadores que nos acompanham pela nossa querida TV Assembleia, estamos

bem próximos da conclusão de mais um capítulo da nossa democracia brasileira. No

próximo domingo concluiremos, com o 2º turno, as eleições presidenciais do nosso
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país. É um momento de encruzilhada importante para o Brasil, de definição de rumos,

em que o povo decidirá, considerando sua consciência, o que diz respeito às

próximas gerações, bem como ao que espero do futuro e da primeira Presidente

deste país.

Está em jogo qual caminho econômico, social e de política externa o povo

escolherá. Não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que o povo brasileiro está

amadurecido e de que resistiu ao desespero, às baixarias engendradas

principalmente entre o 1º e o 2º turnos. Os temas levantados foram absolutamente

distantes daquilo que uma eleição presidencial mobiliza para discussão nacional.

Parece-me que nesta reta final uma opinião majoritária se consolida entre

brasileiros e brasileiras de todas as regiões, que querem a continuidade do Brasil que

está dando certo; do Brasil do presente e do futuro; do crescimento recorde do

emprego; do ProUni; das novas universidades federais; do País que tira milhões de

brasileiros da pobreza e que faz aumentar a nossa classe média, reduzindo a

diferença entre ricos e pobres; que oferece crédito a todos os segmentos, ao idoso,

ao aposentado, ao trabalhador humilde, ao pequeno, ao médio e ao grande

empresário; o Brasil do Bolsa-Família, que combate a fome e que está em uma linha

muito forte de erradicação da pobreza; que hoje não se ajoelha diante dos

organismos econômicos internacionais ou das grandes potências; o País que traz a

Copa do Mundo e as Olimpíadas; que hoje é ouvido nas maiores e mais importantes

decisões mundiais. Isso não ocorreu por acaso. O País hoje está forte porque tem um

governo que imprimiu um ritmo, uma dinâmica e uma visão diferente sobre o papel do

Estado.

Parabéns ao Presidente Lula, que aniversariou nesta semana. Não apenas pelo

aniversário, mas por tudo de bom que o primeiro operário a assumir a Presidência da

República fez pelo nosso Brasil. Ele nos colocou numa postura diferente e altiva.

Resgatamos a nossa autoestima.

Defendemos o Estado ágil e eficiente, mais forte nas questões sociais e naquelas

que podem garantir uma economia forte e soberana. Um Estado que não privatiza o

nosso patrimônio.

No governo Lula, vivemos a possibilidade de termos uma riqueza como o pré-sal,
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um passaporte para o futuro, para o fim da pobreza e para a melhora dos níveis

educacionais, a nos possibilitar maior dinamização das políticas sociais. Isso é muito

importante.

Caso não estivéssemos com o governo Lula, caso o governo Fernando Henrique,

que detesta Minas Gerais, tivesse tido continuidade por meio dos seus candidatos,

com certeza, hoje a riqueza do pré-sal já estaria absolutamente privatizada, nas mãos

dos estrangeiros, das saúvas, daqueles que só querem explorar nosso país.

Felizmente, Deputado Carlin Moura, tivemos oportunidade, nestes oito anos, de

experimentar um governo diferente e muito melhor, radicalmente e infinitamente

melhor que governos anteriores. Isso não quer dizer que todos os problemas do povo

brasileiro estejam resolvidos. Infelizmente isso não foi possível, já que herdamos um

passivo de mais de 500 anos de exclusão social, que começou com nossa

colonização, passando pelas capitanias hereditárias, pela dizimação dos povos

indígenas, pela escravidão, cuja abolição ocorreu sem nenhuma política

compensatória e de reintegração dos nossos irmãos africanos e afrodescendentes,

sem nenhuma democratização do acesso à terra. Sempre houve um capitalismo

atrasado e concentrador - muito maior que em países avançados -, que explorou a

mão de obra brasileira e dos imigrantes.

O Brasil acumulou déficits, principalmente em períodos autoritários, quando o povo

nem sequer tinha a oportunidade de ir às ruas e manifestar sua indignação.

Felizmente esse passado - que não deve ser esquecido - está mais distante de nós.

Todavia ainda há muitas dívidas sociais. Diversos são os desafios, como o combate

às drogas e a busca da melhoria do saneamento ambiental. Os Municípios devem ter

maior capacidade de desenvolver políticas de saneamento não só relativamente à

coleta do esgoto, mas também ao seu tratamento. Assim, as pessoas terão mais

saúde e melhor qualidade de vida, e nossas bacias hidrográficas serão revitalizadas.

O percentual de jovens que cursam o nível superior ainda não está num patamar

ideal. No ensino médio, há que ampliar ainda mais o nível de profissionalização

técnica e tecnológica. A qualidade do ensino em geral, principalmente a do

fundamental e do médio, precisa ser ampliada, porque não basta o acesso à

educação pública gratuita: é importante que as pessoas saiam das escolas
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apresentando um resultado moral, de caráter, de cidadania e de aprendizagem que

lhes permita desenvolver em plenitude seus dons e suas vocações.

Há ainda o problema das regiões metropolitanas e da mobilidade urbana. O

brasileiro ainda perde muito tempo no deslocamento de sua cidade ou de sua casa

até seu local de trabalho. O Congresso há de travar lutas, como a da reforma política

e a da redução da jornada de trabalho. Um importante debate ora se realiza sobre a

revisão dos índices para desapropriação de terras, com a finalidade de se realizar a

reforma agrária. Esse tipo de questão deve ser colocado no centro da agenda

nacional para impulsionar as mudanças que começaram com o Presidente Lula.

O próximo domingo será um dia muito importante para o Brasil. Cada brasileiro,

cada mineiro e mineira deve pensar muito bem. Pensem nessas mudanças, em como

o Brasil mudou para melhor, no aumento real do salário mínimo, no acesso ao

crédito, na melhoria da qualidade de vida, na geração de emprego, na defesa do

patrimônio nacional e no jovem, no seu filho, que hoje pode sonhar em estar em uma

universidade, seja por meio de vaga pública, em universidades que o Presidente Lula

cria por todo o País, seja por intermédio do ProUni, que proporciona o acesso de

quase 1 milhão de jovens à universidade brasileira.

É isso que está em jogo nas eleições do próximo domingo. Não se trata de um

candidato ou de uma candidata, simplesmente. Nego-me a fazer esse debate. Creio

que cada um, com suas convicções e experiências, deu ao País sua contribuição,

maior ou menor, em várias épocas, mas essa percepção depende da visão de mundo

e da leitura que cada um de nós faz acerca do papel dos candidatos José Serra e

Dilma Rousseff. O que está em jogo é a disputa entre projetos distintos: o projeto do

passado, que deu errado com Fernando Henrique Cardoso; e o projeto do presente e

do futuro, que está dando certo com Lula e que continuará com Dilma. É essa a

escolha, que é muito simples, e não, a opção por fazer campanha com um ataque

aqui, outro, acolá; uma mentira aqui, outra, ali, como as que infelizmente foram

disseminadas pela internet. O que está em jogo é o futuro do nosso país. Por isso

ficamos emocionados na reta final da campanha com o que ocorreu aqui, em Belo

Horizonte, quando milhares de militantes, na Avenida do Contorno, abraçaram a

cidade. Ficamos emocionados também ontem, quando cantamos parabéns para o
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nosso Presidente na Praça Sete e no Bairro Santa Tereza. E, certamente, iremos nos

emocionar no próximo sábado, quando colocaremos o bloco da Dilma na rua, com

alegria, humor e muita responsabilidade, a fim de convencermos os indecisos e

aqueles cidadãos que caíram nas garras da internet, da calúnia, da inverdade e da

mentira. Temos, ainda, um prazo, até o final de sábado, para fazermos esse trabalho

pedagógico, sem cair em provocações, sem entrar na baixaria do adversário, pois

somos do lado do Brasil que está dando certo e não precisamos de desespero. O

desespero é a companhia dos fracos, dos que estão perdendo, daqueles que o povo

rejeita, já que não têm propostas adequadas para o País, sintonizadas com o

sentimento do povo brasileiro. O povo está do lado do Presidente Lula, e quem está

do lado dele e aprova o seu trabalho não vai titubear no domingo, porque a candidata

do Presidente Lula é Dilma Rousseff, é 13.

Então, telespectadores e telespectadoras da querida TV Assembleia, respeitando o

adversário e todos aqueles que participaram do pleito, bem como respeitando as

biografias, inclusive a do adversário José Serra, o que está em jogo, neste momento,

é a continuidade, a inovação e o avanço de um projeto que está dando certo. Aliás,

esse projeto contou também com a participação de outra candidata muito respeitada -

Marina, do PV -, que tem sua história toda consagrada no PT. Com essas pessoas de

bem, que querem construir um Brasil cada vez melhor, que lutaram contra a ditadura

militar, que constroem, no seu cotidiano, políticas públicas sociais que preveem

inclusão social e redução da miséria, da fome e da pobreza, enfim, com todas elas

estaremos vigilantes de hoje até domingo para que esse projeto não seja colocado

em risco. Faremos isso sem arrogância, sem pensarmos que está tudo resolvido,

porque não está, mas, sim, tranquilos e conscientes de que, nestes oito anos, fizemos

o melhor pelo Brasil. E, com a consciência do povo brasileiro, certamente

continuaremos esse trabalho com a vitória de Dilma no próximo domingo. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público presente, primeiramente quero, nesta oportunidade, cumprimentar e fazer
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uma homenagem a todos os servidores públicos de Minas Gerais pela passagem do

Dia do Servidor Público, hoje, 28 de outubro.

Minas Gerais possui cerca de 534 mil servidores públicos, entre ativos e inativos. O

Poder Executivo possui 507 mil; o Legislativo, 5.600; o Judiciário, 19 mil.

Fazer uma homenagem ao servidor público é, acima de tudo, discutir com mais

profundidade a situação funcional e remuneratória desses servidores. Tive acesso a

uma importante publicação do Sindicato dos Auditores Fiscais de Minas Gerais -

Sindifisco-MG -, que faz não só um estudo, uma radiografia muito interessante da

situação financeira, tributária e econômica de Minas, mas também uma análise sobre

a situação em que se encontram esses servidores públicos.

Nessa publicação, chamada “A verdade sobre o Choque de Gestão de Minas

Gerais”, no caderno de setembro de 2010 do Sindifisco, o sindicato faz algumas

reflexões importantes que merecem, ao discutir o servidor público, a nossa atenção.

O sindicato assinala, por exemplo, que a receita total do Estado teve crescimento de

130% no período de 2002 a 2009. Então, a receita corrente líquida teve crescimento

de 130% enquanto tivemos Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -, que é o

índice de inflação, de 47%, na média. Ao mesmo tempo, nesse mesmo período, os

estudos do sindicato mostram que houve redução dos gastos sociais, especialmente

com a saúde, com a educação e com a segurança pública, de 60,43% da receita

corrente líquida em 2002 para 45,99% em 2008. Tem-se, assim, um aumento da

receita corrente do Estado, um aumento da arrecadação em contrapartida com a

diminuição dos gastos sociais de 60% para 45%.

O sindicato aborda também uma questão central que diz respeito à redução da

folha de pagamento total consolidada do Estado, ou seja, o gasto com pessoal, que

em 2002 era de 71,57% da receita corrente líquida, passou para 55,44% em 2009.

Então, o que se percebe é que essa redução ocorreu principalmente na folha de

pagamento dos servidores do Poder Executivo, que representa 55,87% da receita

corrente líquida do Estado, em 2002, para 43% em 2005, chegando em 2009 a

46,16%.

Então, a política pública de valorização do servidor público precisa ser reavaliada.

Nos últimos anos, os servidores tiveram perdas significativas neste Estado: redução
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dos adicionais por tempo de serviço, do quinquênio e do trintenário; extinção do

apostilamento, transformando-se em vantagem pessoal; congelamento de salário no

período de 2003 a 2006; controle exacerbado do servidor por meio da avaliação de

desempenho - ADE - com critérios subjetivos; fim da estabilidade; política de quebra

de paridade entre ativos e inativos; confisco de promoções e progressões; questão do

subteto por meio de uma medida demagógica de redução do salário do Chefe do

Executivo - o que, na verdade, representou confisco para os servidores públicos;

retirada de férias-prêmio; instituição, em 2004, do calote no que é devido aos

servidores, com o aumento das despesas com sentenças judiciais, indenizações e

restituições trabalhistas; privatização e terceirização do serviço público no Estado de

Minas Gerais; perda de autonomia e engessamento do trabalhador do sistema fiscal,

do auditor fiscal e do trabalho fiscal; pisos salariais defasados; injustiças e distorções

no reposicionamento das carreiras. Essas questões são muito preocupantes, por isso

a necessidade de retomarmos a discussão desses problemas. Afinal, homenagear o

servidor público não é simplesmente dizer que ele é indispensável, mas, acima de

tudo, valorizá-lo na carreira, na remuneração e nas condições de trabalho.

Portanto, fica aqui o nosso registro. Peço às pessoas que acessem o “site” do

Sindifisco-MG, para que possam conhecê-lo com mais detalhe. O “site” é

www.sindfiscomg.com.br. Trata-se de uma oportunidade que temos para as pessoas

terem uma radiografia, um conhecimento mais aprofundado das condições de

trabalho desse contingente de trabalhadores tão essenciais para o funcionamento do

Estado mineiro e do serviço público no Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, gostaria também de dizer que estamos dando início a um debate

muito interessante, fraterno, legítimo e democrático. Na ocasião, tive a iniciativa de

protocolizar nesta Casa projeto de lei que visa à criação do Conselho Estadual de

Comunicação Social, e isso é muito importante. O ilustre Deputado Domingos Sávio,

sempre muito ponderado, levanta a questão central de que esse debate tem de ser

feito de forma clara, objetiva e sem querer ficar aqui ressuscitando fantasmas

completamente alheios ao assunto. Devo esclarecer que o objetivo de nosso projeto

é, nada mais nada menos, regulamentar um artigo da Constituição mineira de 1989.

Trata-se do art. 230 da Constituição do Estado de Minas Gerais, muito bem relatado
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pelo nobre Deputado Bonifácio Mourão, que retoma cadeira de parlamentar nesta

Casa. Esse artigo diz que o Estado de Minas Gerais institucionalizará como órgão

auxiliar o Conselho Estadual de Comunicação Social composto por representantes da

sociedade. Então, o que pretendemos é tirar do papel aquilo que está escrito na

Constituição do Estado, e o que os constituintes mineiros de 1989, em nome do povo

de Minas Gerais, escreveram na Constituição do Estado. O art. 230 é uma mera

reprodução da ordem da comunicação social prevista no capítulo “Da Ordem Social”

da Constituição Federal de 1988, que nos seus arts. 220 a 224 trata também da

questão da criação do Conselho Nacional de Comunicação Social. Este foi instituído

e instalado em 2002, sob a presidência do ilustre jurista e advogado José Paulo

Cavalcanti Filho, figura interessante e muito entendida em Direito.

O que pretendemos é regulamentar o art. 230 da Constituição do Estado de Minas

Gerais. É importante entender que a comunicação social está inserida em um capítulo

maior, o capítulo “Da Ordem Social”.

Ilustre Deputado Domingos Sávio, é muito interessante que o objetivo, o escopo, o

intuito maior da Constituição Federal e da Constituição Estadual de Minas seja

justamente fortalecer a participação popular, com órgãos acessórios de

acompanhamento das políticas públicas. Não é à toa que, no art. 226 da Constituição

do Estado de Minas Gerais, para assegurar a efetiva participação da sociedade, nos

termos do previsto nessa seção, está estabelecida a criação de conselhos, como o

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Estadual de

Defesa dos Direitos do Portador de Deficiência e o Conselho Estadual do Idoso, pela

ótica de democratizar a sociedade, trazendo-a para a discussão das políticas

públicas. Hoje Minas tem mais de 20 conselhos em pleno funcionamento: o Conselho

da Educação, o Conselho do Patrimônio Público e outros.

Nunca ouvi a crítica de que o Conselho de Educação de Minas Gerais, por

exemplo, tenha o papel de cercear o direito do livre mercado, o direito das escolas

particulares de exercer uma função que é concessão do Estado: a educação. Da

mesma forma, o propósito do Conselho Estadual de Comunicação Social não é, sem

dúvida nenhuma, restringir os princípios previstos em nossa Constituição, como a

livre manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação. Então
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não pode haver embaraço à plena liberdade de informação jornalística em veículos

de comunicação. É óbvio, pois o propósito não é esse.

“É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato.” Esse é um princípio

constitucional, como o são os seguintes: “É assegurado o direito de resposta,

proporcional ao agravo, além de indenização por danos material, moral ou à imagem;

são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,

assegurando o direito a indenização por dano, material ou moral, decorrente de sua

violação; é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as

qualificações profissionais que a lei federal estabelecer”. O jornalista deve buscar a

verdade, divulgar a inteireza dos fatos, mostrar os dois lados da notícia. Ele não pode

ser cerceado no exercício de sua profissão por quem quer que seja, nem pelo dono

do meio de comunicação.

O Conselho tem como base trazer a sociedade para fazer valer os princípios

fundamentais de uma comunicação democrática prevista na Constituição Federal e

na Estadual. Nesta está escrito, por exemplo, que a comunicação social deve atender

aos seguintes princípios: “Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e

informativas; promoção das culturas nacional e regional e estímulo à produção

independente que objetive sua divulgação; regionalização das produções culturais

artística e jornalística, nos percentuais estabelecidos em lei federal; respeito aos

valores éticos e sociais da pessoa e da família”. Esses são os princípios

fundamentais das políticas públicas, e o Conselho, como órgão da sociedade, tem por

objetivo acompanhar e garantir o mecanismo de sua implementação. O Conselho é

um órgão democrático, tripartite, com representante, na proposta original, e com

representantes do poder público, do setor empresarial e da sociedade civil

organizada.

Espero que não façam confusão propositadamente e que não venham desviar o

curso do debate.

Queremos garantir a participação da sociedade. Conselho tem a ver com

democracia, Estado Democrático de Direito, garantia dos princípios da livre

concorrência, combate ao monopólio e ao oligopólio dos meios de comunicação.

Conselho é a sociedade livre e soberana discutindo os rumos da política pública.
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Com esse projeto, esperamos fazer um debate fraterno, amplo, plural, sem velhos

fantasmas com outras intenções. O Plenário da Casa é soberano para isso, e a

Constituinte de 1989 concedeu poderes ao Estado para fazer com que a sociedade

participe desse importante debate.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Caro Presidente, Doutor Viana, amigo e protetor, caros

Deputados Domingos Sávio e Carlin Moura - tenho medo de seus conselhos terríveis

sobre controle, Carlin -, finalmente podemos dar uma boa notícia aos Prefeitos das

regiões mais deprimidas de Minas Gerais: o grupo de trabalho composto por 12

Deputados e criado pela Mesa da Assembleia no ano passado - aliás, tivemos o

direito de coordená-lo - conseguiu retirar da gaveta um projeto importantíssimo que

trata do ICMS Solidário, de autoria do nosso querido Deputado Dinis Pinheiro.

As dificuldades políticas só poderiam ser superadas se pudéssemos nos aglutinar.

Assim, a Presidência da Casa houve por bem designar uma comissão de 12

Deputados, como disse, coordenada por este Deputado. Foi muito fácil fazer isso,

porque somos todos amigos e companheiros aqui. Com esse trabalho, podemos hoje

anunciar uma modificação importante no ICMS a ser recebido pelas prefeituras a

partir de janeiro de 2011. Muitos não deram importância ao projeto, alguns Deputados

criticaram-no dizendo que era muito tímido, mas veja V. Exa. que há Municípios da

nossa região do Vale do Jequitinhonha que terão um crescimento real de receita de

35,82%. Não é uma benesse, mas uma redistribuição de ICMS que esta Casa

corajosamente propôs e debateu ao longo de sete anos, com a concordância do

Governador Aécio Neves, que procuramos para evitar atritos regionais, a fim de que o

Triângulo e o Sul não ficassem chateados. Compusemos essa comissão, e o

resultado está aqui conosco.

Tomo a liberdade de citar algumas informações, que, é claro, serão enviadas a

todos os Prefeitos da região com os índices corretos. Quero abordá-las aqui apenas

para que o povo tome conhecimento dos benefícios outorgados por esta Assembleia,

fruto de trabalho desenvolvido ao longo de tantos anos e coroado de êxito a partir de

janeiro de 2011. A microrregião de Teófilo Otôni terá um crescimento real de 10,99%;
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Nanuque, 6,27%; Almenara, 9,44%; Capelinha, 10,39%; Pedra Azul, 10,96%; Vale do

São Mateus, 6,94%; e Araçuaí, 23,94%.

Sr. Presidente, vale ressaltar alguns Municípios importantes. Araçuaí, que é o miolo

do Vale do Jequitinhonha e uma cidade repleta de problemas e dificuldades, obterá

um crescimento de 35,82%, o que corresponderia a aproximadamente R$600.000,00

apenas no ano de 2001. Para que as pessoas se orientem e os Prefeitos tomem

conhecimento, é bom dizer que Ataleia obterá um crescimento de 9,21%; Catuji,

7,08%; Franciscópolis, 5,76%; Frei Gaspar, 5,35%; Itaipé, 11%; Ladainha, 23,76%;

Malacacheta, 10,55%; Ouro Verde de Minas, 9,42%; Pavão, 6,85%; Poté, 12,20%;

Setubinha, 22,67%; e Teófilo Otôni, 10,82%. Na microrregião de Nanuque, Águas

Formosas obterá um crescimento na receita do ICMS, já a partir de janeiro, de

26,37%; Bertópolis, 5,52%; Carlos Chagas, 3,98%; Crisólita, 4,18%; Fronteira dos

Vales, 6,67%; Machacalis, 7,26%; Nanuque, 5,58%; Santa Helena de Minas, 7,41%;

Serra dos Aimorés, 1,59%; Umburatiba, 3,14%. No somatório da microrregião de

Nanuque, 6,27% de crescimento na receita, a partir de janeiro, da lei do ICMS

Solidário que conseguimos aprovar nesta Casa e que entra em vigor a partir de 1º de

janeiro. Na microrregião de Almenara, a cidade de Almenara obterá um crescimento

de 24,22% na sua receita; Bandeira, 7,53%; Divisópolis, 8,15%; Felisburgo, 7,58%;

Jacinto, 11,42%; Jequitinhonha, 17,07%; Joaíma, 10,59%; Jordânia, 14,20%; Mata

Verde, 6,06%; Monte Formoso, 6,46%; Palmópolis, 12,15%; Rubim, 7,96%; e Santa

Maria do Salto, 7,33%. Veja, Sr. Presidente, que há um crescimento negativo em

Salto da Divisa. Na verdade, é um crescimento hipotético de menos 2,58%, em razão

do crescimento fantástico da receita pela implantação e exploração de uma nova

mina de grafite nesse Município que fez crescer o seu ICMS próprio. Então não

dependia muito da nossa lei do ICMS compensatório que é o ICMS Solidário. No

geral, a região de Almenara tem um crescimento de receita de 9,33% a partir de

janeiro. Na microrregião de Capelinha, Andrelândia obterá um crescimento de 5,69%;

Berilo, 15,31%; Capelinha, 11,94%; Chapada do Norte, 19,86%. Ontem fizemos as

contas com o Prefeito Teco e vimos que isso dá um crescimento de R$450.000,00 no

ano em benefício direto para o cofre da Prefeitura, o que poderá melhorar a condição

de pagamento dos seus serviços, dos seus servidores e da despesa direta da
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Prefeitura. Francisco Badaró obterá um crescimento no ICMS de 17,68%; Jenipapo

de Minas, 10,77% - meu abraço ao nosso Prefeito Márlio. Minas Novas, que é uma

cidade importante no Estado - também um abraço ao Prefeito José Henrique -, obterá

um crescimento de 26,94% na sua receita a partir de janeiro de 2011.

Na Microrregião de Pedra Azul: há crescimento de 9,34% em Cachoeira de Pajeú;

em Comercinho, 12,81%; em Itaobim, 10,42%; em Medina, minha terra natal, 15,28%;

e em Pedra Azul, 8,32%. Na Microrregião do Vale do São Mateus, Campanário

alterou o crescimento da receita em 4,22%; Frei Inocêncio, em 6,21%; Itambacuri, em

10,73%; Jampruca, em 7,23%; Nova Módica, em 4,16%; Pescador, em 5,38% -

mando meu abraço ao Prefeito Damião -; e São José do Divino, em 4,22%. Mas

realmente é de se comemorar, Sr. Presidente, a Microrregião de Araçuaí. O Município

de Araçuaí terá crescimento de 35,82%; Caraí, 25,94%; Coronel Murta, 12,67%;

Itinga, 17,05%; Novo Cruzeiro, onde morei, 30,32%; Padre Paraíso, 15,13%; Ponto

dos Volantes, 11,09%; e Virgem da Lapa, 34,87%.

Veja, Sr. Presidente, que é preciso destacar o trabalho realizado por esta

Assembleia Legislativa. Temos muita dificuldade com o governo federal em

conquistar aumento de receita. Ao contrário, há uma discussão na campanha

presidencial em relação ao sufocamento das administrações municipais com a

diminuição do IPI, que reduziu violentamente a receita das Prefeituras, colocando-as

hoje em situação de inadimplência quase total. Ainda há poucos minutos, no meu

gabinete, com meu secretário André Neiva, analisávamos as inadimplências das

Prefeituras de nossa região. Quase todas elas estão “dependuradas” por falta de

pagamento desse ou daquele compromisso em função da queda brutal da receita,

ocasionada pela política demagógica do governo federal de fazer cortesia com o

chapéu dos Prefeitos. O IPI dos automóveis e da linha branca foi reduzido, mas por

que não se reduziram o PIS, a Cofins e os tributos em que só o governo federal

participa? Por que reduzir exatamente os tributos que compõem a cesta básica do

Fundo de Participação dos Municípios? Por que se penalizaram os Municípios e os

Estados, uma vez que eles também fazem parte dessa cota constitucional?

Argumentei várias vezes aqui, Sr. Presidente, que lamentavelmente esse governo

atropelou a Constituição, a lei, desafiando todos os parâmetros legais. No meu
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discurso de ontem eu falava, de maneira clara, sobre a necessidade de acertarmos

os ponteiros com os Deputados Federais deste país para fazermos uma revisão

completa da legislação brasileira, especialmente uma revisão constitucional, a fim de

que este país tenha segurança legal. O vazio jurídico, o buraco negro da legislação

brasileira está determinando esse tipo de comportamento. Vi que o Serra fez um

compromisso aqui em Minas Gerais; ele disse que compensará os Municípios se

houver alguma forma de redução de tributo lá na frente. A D. Dilma veio aqui e

conversou sobre isso também. Mas o que estamos falando, Sr. Presidente, é que a

Assembleia de Minas está dando exemplo ao outorgar aos Municípios uma

redistribuição do ICMS para premiar ou melhorar a situação das regiões e dos

Municípios mais deprimidos do Estado. Essa justiça precisa ser feita. Não é possível

imaginar que o futuro Presidente da República deixe de verificar esse aspecto

fundamental. A República brasileira só terá condição de equilíbrio se o Município for

respeitado. Enquanto permanecer essa lógica perversa de o governo federal ficar

com 70% de todos os tributos arrecadados no País, repassando aos Estados 24% e

aos Municípios apenas 6%, teremos situações dramáticas, complicadas e difíceis. Por

isso, faço questão de ressaltar o trabalho feito pelo grupo de 12 Deputados que

coordenei. Hoje, podemos anunciar para janeiro esse benefício para todos os

Municípios da região mais deprimida e carente de Minas Gerais. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 6.737 a 6.739/2010,
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da Comissão de Educação. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento

Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 18ª Reunião Ordinária,

em 27/10/2010, do Projeto de Lei nº 4.836/2010, do Deputado Juninho Araújo; de

Assuntos Municipais - aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em 27/10/2010, do

Requerimento nº 6.694/2010, da Comissão de Direitos Humanos; e de Transporte -

aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 27/10/2010, dos Requerimentos nºs 6.480,

6.482 e 6.483/2010, da Comissão de Turismo, 6.523 e 6.524/2010, do Deputado

Wander Borges, 6.531/2010, da Comissão de Assuntos Municipais, 6.561 e

6.562/2010, do Deputado Carlin Moura, 6.590/2010, da Comissão de Defesa do

Consumidor, 6.612/2010, do Deputado Carlin Moura, 6.620/2010, da Comissão de

Direitos Humanos, 6.629, 6.637, 6.645 e 6.676/2010, do Deputado Wander Borges,

6.691 e 6.692/2010, da Comissão de Turismo, 6.695/2010, do Deputado Alencar da

Silveira Jr., e 6.696/2010, do Deputado Délio Malheiros (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Doutor Viana e outros solicitando a

convocação de reunião especial para homenagear a Sociedade Mineira de

Engenheiros Florestais pelos 50 anos de oficialização do Curso de Engenharia

Florestal no Brasil. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o

inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio solicitando a palavra pelo

art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, colegas Deputados. Tenho um

assunto a abordar, mas, antes, desejo fazer uma ressalva a respeito da abordagem

do nobre colega Deputado André Quintão, que prezo tanto. Mais uma vez, ele deixou

que as paixões partidárias e o clima eleitoral o cegassem e o dificultassem perceber

algo de que já falei desta tribuna. Aqui é a Casa democrática, o ambiente para

debatermos nossas ideias, mas nem por isso estamos imunes ao cumprimento da lei.
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Existe uma lei eleitoral elementar que estabelece regras para que a competição seja

justa e absolutamente imparcial. Só me manifestei na tribuna para buscar o equilíbrio

nessa situação, mas nem isso farei agora. Apenas quero lembrar que existe uma lei

eleitoral. O Deputado tenta ser muito elegante dizendo que não dá para dizer que a

escolha é entre Dilma e Serra, que a escolha é entre um passado que não deu certo,

que o passado de Fernando Henrique deu errado. Não vou nem discutir o mérito

disso, como se não vivêssemos até hoje sob o Plano Real, implementado por ele. Ali

estão todas as bases da economia que sustentam o desenvolvimento do nosso país.

Não vou discutir a origem dos planos de distribuição de renda, do próprio Bolsa-

Família, que surgiu de vários programas de distribuição de renda criados naquela

época. Quero apenas lembrar que o Deputado foi ao absurdo de citar o número de

sua candidata e insistir no tema, de maneira que não se coaduna com esses

princípios elementares da lei eleitoral. Lamento. É um pesar.

Mas tenho absoluta convicção de que isso não vai interferir no processo eleitoral.

Qualquer que seja o resultado, ele virá da reflexão do povo brasileiro, e essa reflexão

tem de ser respeitada pelos dois lados. Seguramente, uma vitória de Serra não

significa que ele tenha a unanimidade dos eleitores brasileiros; portanto, os que não

votarem nele não podem ser considerados do mal ou identificados como aqueles que

não querem o bem do Brasil. Da mesma forma, se Dilma ganhar, não será por

unanimidade, e não se pode fazer a apologia de que do outro lado está o projeto

ruim, dos que não querem o bem do Brasil. Fato é que, de lado a lado, tem havido

muitas falhas nesse aspecto dos debates, e acho que os marqueteiros do Brasil

precisam aprender com o povo, que está demonstrando que não gosta disso. Em

minhas campanhas, nunca adotei a prática de atacar o concorrente ou adversário,

mas percebo que isso parece ter tomado conta de várias pessoas lúcidas, capazes e

que prestam um grande serviço a Minas e ao Brasil - entre elas, André Quintão, que

às vezes deixa a paixão eleitoral cegá-lo a ponto de ignorar a lei eleitoral e, às

vésperas da eleição, tentar fazer campanha em um espaço que não é reservado para

isso, utilizando-se de um veículo público de comunicação, que não pode ser usado

para isso.

Mas quero fazer uma reflexão sobre o projeto de lei do Deputado Carlin Moura, que
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acabei de ler. À reflexão que fiz inicialmente e sobre a qual o Deputado ponderou em

seu pronunciamento, acrescento um alerta: realmente não representa qualquer

contribuição a criação do conselho, nessa linha e com a abordagem que ali se faz.

Entendo que há coisas que precisam ser regulamentadas, como os gastos públicos

com publicidade. Sejamos diretos: isso é algo que precisa ser regulamentado em todo

o Brasil e de maneira clara. Isso é indiscutível e não tem nada a ver com cercear-se a

liberdade de imprensa. Isso não interfere nas liberdades garantidas em nosso país; é

apenas fazer o acompanhamento dos gastos do dinheiro público. Quando quisermos

debater alguma coisa, devemos tocar logo na ferida e enfrentar o assunto. É assim

que vamos contribuir para o País ser de fato mais livre, até porque a ineficiência no

gasto público pode causar prejuízos, não só financeiros mas também, em algumas

circunstâncias, à plena liberdade de comunicação, pois esse mecanismo de

cerceamento pode ser até de ordem pecuniária - isso é terrível, mas sabemos que,

infelizmente, ainda há quem se sujeite a isso. Então, não é que eu não tenha cuidado

com as palavras - todos que estão na vida pública devem ter cuidado com as

palavras -, mas não tenho a prática da dissimulação; gosto de ser sincero e de

abordar o assunto com clareza.

Assim, sobre a proposta de se criar um Conselho de Comunicação Social - pode-se

dar o nome que for, mas é um mecanismo para regulamentar as práticas de

comunicação -, alertei em minha primeira fala que é preciso ter cuidado. Agora, após

ler o projeto, vejo que não basta ter cuidado: de cara, manifesto-me absolutamente

contrário à linha adotada nele, que inicia dourando a pílula. É preciso tomar muito

cuidado com essa prática de dourar a pílula; temos de ver o conteúdo da pílula e

verificar se é remédio ou veneno. No primeiro artigo do projeto, cria-se o Conselho de

forma deliberativa, consultiva, normativa e fiscalizadora. Ou seja, não é um Conselho

apenas para fazer o aprofundamento de debates; é um Conselho com poderes -

deliberativo, normatizador e fiscalizador. Mas como ele vai fazer isso?

No segundo artigo, doura-se a pílula, literalmente. Diz-se ali que são princípios do

Conselho: “promover o direito à comunicação, garantindo a liberdade de

manifestação de pensamento, criação, expressão e de livre circulação da

informação”. Isso é o óbvio e já está na Constituição brasileira. Vai-se criar um
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Conselho para se garantir a liberdade? Ora, já viramos essa página; já enfrentamos a

ditadura e já foi promulgada a Constituição Cidadã, de 1988, Deputado Getúlio Neiva.

Esse assunto já está resolvido. Ninguém precisa criar um Conselho para garantir que

vamos viver em uma sociedade em que haja liberdade de manifestação de

pensamento, de expressão etc. Isso é brincadeira! Dourou-se a pílula!

Ainda na sequência, no terceiro artigo vem o alerta. Lembrem que o primeiro artigo

diz que o Conselho tem caráter deliberativo, normativo e fiscalizador. (Lê:) “Art. 3º -

Compete ao Conselho: (...) II - Realizar estudos, pareceres, recomendações,

acompanhando o desempenho e a atuação dos meios de comunicação locais...”

Ora, crio um conselho, digo que o estou criando para garantir a liberdade de

expressão, dou-lhe poder deliberativo e fiscalizador, e ele realizará estudo, parecer e

recomendação para os veículos de comunicação? Baseado em quê? Ele é que dirá o

que é liberdade e o que deixou de ser? A melhor contribuição que se pode dar, se

queremos de fato promover o direito à liberdade de comunicação e garantir a

liberdade de manifestação, que é um princípio constitucional, é não criar esse tipo de

cerceamento, esse tipo de mecanismo que interferirá na liberdade. Um grupo de

pessoas se reúne e passa a ter o direito, por lei, de deliberar e fiscalizar, fazendo

recomendação sobre o conteúdo e a atuação dos meios de comunicação. Digo

“conteúdo” porque consta - complementando - “orientar e fiscalizar as atividades dos

órgãos de radiodifusão sonora ou de imagem sob jurisdição do Estado”. Já induziu,

orientou, encaminhou.

Há outro item que também me deixa perplexo porque falta objetividade: “monitorar,

receber denúncias e encaminhar parecer”. Veja que ele tem poderes de fazer parecer

normativo para os órgãos competentes sobre o que considera abuso ou violação de

direitos humanos dos veículos de comunicação. Qual órgão competente?

Vejamos: “Estimular a produção e difusão de conteúdos de iniciativa estatal”. Para

mim, essa é outra preocupação grave. O Conselho estimulará a produção e a difusão

de conteúdos de iniciativa estatal. Queremos uma sociedade absolutamente livre, e

criarei um conselho para estimular conteúdos de iniciativa estatal? Em seguida:

“Deliberar e aprovar sobre a normatização referente à distribuição das verbas

publicitárias.” Esse é um aspecto em que - abri a minha fala dizendo isso - há
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problema. Vamos enfrentar o problema ou mudá-lo de endereço, Deputado Getúlio

Neiva? Vamos retirar o sofá da sala? Esse artigo deveria chamar-se “retirar o sofá da

sala”. Como cidadão, reconheço que o Brasil não é um país transparente e ético no

tocante à relação de suas instituições públicas, especialmente com a iniciativa

privada, nas questões contratuais, especialmente da publicidade. Sob o pretexto da

subjetividade, os poderes públicos federal, estadual e municipal, incluindo-se o

Legislativo, contratam com dispensa de licitação. Não é com dispensa de licitação,

mas é uma licitação com análise subjetiva, que equivale a dizer, em português claro:

contrata-se quem quiser. É essa a realidade. A prova inconteste disso é que é muito

raro um governo, ao mudar de situação para oposição, num Município, num Estado

ou na União, continuar com a mesma estrutura publicitária. O critério é subjetivo, mas

muda-se de gosto com uma facilidade, Deputado Getúlio Neiva, que me parece que o

interesse público não prevalece. Esse artigo não aborda o problema, reconhece,

talvez, que ele existe, mas apenas muda o sofá da sala. Hoje os órgãos públicos, a

Assembleia, Câmara Federal, o Senado, o governo federal - o Presidente Lula -, o

governo estadual e as Prefeituras, contratam agências de publicidade, com critérios

subjetivos, e fazem programas de distribuição dos recursos públicos para as

campanhas publicitárias, também por critérios que não são transparentes

suficientemente para que sejam respeitados por todos. Esse assunto não é debatido

com essa franqueza. Simplesmente transferir a responsabilidade para um conselho é

mudar o sofá da sala, porque, na verdade, não se estabeleceram regras para isso.

Então estabeleçam regras, e aí pode ser o próprio Prefeito, o Presidente da

República ou o conselho, mas vai-se gastar o dinheiro público com regras de maior

transparência e ética.

Portanto, Sr. Presidente, quero deixar meu apelo ao Deputado Carlin. Estamos em

final de legislatura, foram quatro anos, e entra um projeto que dá margem a

cerceamento de expressão. Eu nunca viria aqui dizer que o Deputado Carlin está

apresentando um projeto que cerceia a liberdade de imprensa. O problema é que o

projeto cria um conselho, que, na prática, é um grupo de pessoas. Mas, por mais

representativo que seja esse conselho, ser humano é ser humano. Não vamos

aprofundar-nos na questão filosófica, mas é o óbvio. Reúne-se um grupo de pessoas,
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em que parte delas representa o Estado, o poder público, e a outra parte, a sociedade

civil organizada, o qual passa a ter, por lei, o poder de normatizar, deliberar e

fiscalizar veículos de comunicação - rádios, televisões e órgãos públicos. Repito que

isso dá margem, abre a possibilidade de termos cerceamento de expressão e atitudes

que não se coadunem com o próprio projeto, cujo art. 2º estabelece - o que eu chamo

de dourar a pílula - : “Promover o direito à comunicação, garantindo a liberdade de

manifestação de pensamento, criação, expressão e de livre circulação de

informação”.

Vamos ficar só nesse artigo, já que ele é lei, e é lei maior, está contemplado na

Constituição da República e na Constituição Estadual. Não vamos falar em criar,

esqueçam o que acabei de ler, porque ele já existe. Então, criaremos algo que dará a

um conselho direito para realizar estudos, pareceres, recomendações,

acompanhando o desempenho e a atuação dos veículos de comunicação, e para

orientar e fiscalizar as atividades dos órgãos de comunicação. Vejam isso: orientar e

fiscalizar. Ora, quanto ao poder de deliberar, emitir normas e depois fiscalizar, por

mais que eu respeite e não tenha dúvidas de que não seja essa a intenção do

Deputado Carlin Moura, isso dá margem a esse conselho para produzir normas.

Depois não adianta chorar e falar que não foi para isso que o criamos, porque ele foi

criado e lhe demos poder para produzir normas e fiscalizar seu cumprimento. Ele tem

poder porque é deliberativo. Delibera, produz a norma, baixa a portaria e fiscaliza.

Depois vamos dizer que ele extrapolou, quando tiver entrado na liberdade de

manifestação, de elaboração de conteúdos? Ele diz que tem de estimular programas

estatais, particularmente aqueles de conteúdo estatal, de propaganda estatal, mas

esclareço que isso vem dos tempos mais nefastos de ditadura, quando o Estado fazia

uso da propaganda sistemática para insistir numa tese até que esta virasse a tese de

todos, com a qual todos concordassem.

Portanto, registro a minha pronta manifestação contrária. Não se pode elaborar um

projeto dessa natureza sem esses cuidados, sem uma discussão mais profunda. Não

estou dizendo que não se deve discutir o assunto, porque se deve, sim. Entre os itens

abordados, o que mais me preocupa é o do gasto público. Em todos os níveis - e aqui

não se salva ninguém -, é necessário que todos se debrucem sobre o assunto.
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Quando digo que não se salva ninguém, não estou dizendo que todos estão

cometendo ilegalidade, é claro. Não vamos ser irresponsáveis, eu não enveredaria

por esse caminho. O que estou dizendo é que a regra do jogo permite os abusos.

A pessoa contrata uma agência, de maneira subjetiva, para gastar

R$200.000.000,00. Aprova o orçamento, que se utiliza e aproveita dessa natureza

subjetiva para que não seja necessária outra licitação. O governo federal gasta cerca

de R$1.000.000.000,00 em publicidade. Contratar de maneira subjetiva literalmente

equivale a dizer que há possibilidade de se escolher qual a melhor forma, em virtude

dessa subjetividade. V. Exa. fará a escolha por acreditar que ela é mais criativa ou

melhor ou, ainda, por ser ela partidária, por ler em sua cartilha. Posteriormente,

contrata-se sem licitação e gasta-se o dinheiro como se quer. A ordem de serviço é

dada: “Quero R$1.000.000,00 de publicidade naquele veículo de comunicação, quero

tantos milhões para promover o evento tal, que meu companheiro me trouxe como

sugestão e que considerei maravilhoso”.

Essa análise crítica tem de ser feita. Não se trata de criar conselho de

comunicação, que restringirá liberdade, que fiscalizará veículo de comunicação.

Alguém que esteja me ouvindo pode dizer que estou me esquecendo de que há

veículos de comunicação que usam e abusam da liberdade de imprensa. Já fui e

serei vítima de calúnias e de ataques. Alguns chegam ao nível da chantagem: “Ajude-

me nisto, senão, faço aquilo”. Precisa-se de conselho? Existem no Brasil os Códigos

Civil e Penal, em que qualquer atitude que desrespeite a honra, que represente

calúnia ou que agrida a pessoa humana é passível de punição. Não é necessário

criar conselho para restringir preconceito. Não estou me referindo a ataque contra

político, empresário ou contra A, B ou C. Refiro-me a preconceito contra as minorias,

como o da homofobia, como o preconceito de raça e de religião. Isso é crime. Não é

necessário conselho, já existe lei para isso no Brasil.

Fique registrada minha posição, Sr. Presidente. Vivemos um momento de

democracia no Brasil, em que pese ter iniciado minha fala alertando para o fato de

que tentam induzir pessoas com colocações indevidas. Neste cenário de disputa

democrática, agora não é o momento de esta Assembleia criar mecanismo para

cerceamento da liberdade de expressão. Muito obrigado pela tolerância.
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2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

0continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de quarta-feira, dia 3, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada foi  publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 20/10/2010

Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alencar da

Silveira Jr., Eros Biondini, Antônio Carlos Arantes e Carlos Gomes, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alencar

da Silveira Jr., declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, a

importância da reativação dos trens turísticos e de passageiros para o

desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH - e a ampliação

das ações turísticas e culturais da região, a apreciar a matéria constante na pauta e a

discutir e votar proposições da Comissão. O Deputado Eros Biondini retira-se da

reunião. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Lilian Paraguai, Vereadora do Município de Brumadinho e Representante da

Comissão Volta aos Trens das Regiões Metropolitana e Paraopeba; Maria Madalena

Franco Garcia, Subsecretária de Desenvolvimento Metropolitano da Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -; e Juliana Gazzinelli

de Oliveira, Técnica Superior da Área Social do Instituto Inhotim; e os Srs. Geraldo



____________________________________________________________________________
749

Lourenço de Souza Neto, Diretor de Infraestrutura Ferroviária do DNIT,

representando o Sr. Mauro Barbosa, Secretário Executivo do Ministério dos

Transportes; Anderson Costa Cabido, Prefeito Municipal de Congonhas e Presidente

da Associação das Cidades Históricas; Professor Nilson Tadeu Ramos Nunes, Chefe

do Departamento de Engenharia de Transportes e Geotecnia da UFMG; Afonso

Carneiro Filho, Diretor do Departamento de Relações Institucionais do Ministério dos

Transportes; e Paulo Rogério Monteiro, Coordenador do Programa de Mobilidade

Metropolitana da Agência de Desenvolvimento da RMBH, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Carlos Gomes,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é

aprovado o Requerimento nº 6.657/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr.

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o andamento

das obras nos Estádios Governador Magalhães Pinto e Independência e entornos e

os preparativos para a Copa do Mundo de 2014. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2010.

Alencar da Silveira Jr., Presidente.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/10/2010

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura e João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em



____________________________________________________________________________
750

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de

assunto de interesse da Comissão e a discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos do Deputado André Quintão (2) em que solicita sejam

encaminhados ao Secretário de Estado de Defesa Social pedidos de providências

relativas às precárias condições do Centro de Internação Provisória Dom Bosco, em

Belo Horizonte, e de informações acerca da morte de um adolescente, ocorrida

dentro do referido Centro, na noite de 16/10/2010. Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2010.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe tem como

finalidade declarar de utilidade pública a Associação Estrela Guia, com sede no

Município de Barão de Cocais.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal na forma apresentada. Vem agora a

este colegiado para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.550/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Estrela Guia, com sede no Município de Barão de Cocais, entidade sem
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fins lucrativos, fundada em 2008, que tem como objetivo o desenvolvimento de um

projeto comunitário para atender crianças, jovens, pais e idosos dos Bairros São

José, Garcia I e II, Nacional, Progresso, Varginha I e II e Dois Irmãos.

Com esse propósito, a instituição promove ações voltadas para o bem comum e

para a melhoria da qualidade de vida, buscando criar condições para o

desenvolvimento dessas comunidades.

Considerando-se a relevância do trabalho realizado pela Associação Estrela Guia,

julgamos meritória a intenção de conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.550/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.635/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem como

finalidade declarar de utilidade pública o Conselho Particular de São João Bosco, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal com a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora a este colegiado para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.635/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública o

Conselho Particular de São João Bosco da Sociedade de São Vicente de Paulo, com

sede no Município de Belo Horizonte, entidade de direito privado, sem fins lucrativos,

que possui como finalidade essencial coordenar atividades beneficentes, culturais,

promocionais e de assistência social.

Constituído o Conselho por suas conferências vicentinas, obras unidas e especiais,

congrega, ainda, em sua área de atuação, as unidades vicentinas desprovidas de
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personalidade jurídica, por meio das quais realiza importante trabalho em prol dos

menos favorecidos.

Cabe ressaltar, por fim, que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem o objetivo de adequar o nome da entidade ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Considerando-se a relevância do trabalho realizado pelo Conselho Particular de

São João Bosco da Sociedade de São Vicente de Paulo, julgamos meritória a

intenção de conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.635/2010, em

turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 28/10/2010, as seguintes comunicações:

Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento do Sr. Mario Eduardo

Ribeiro, em 23/10/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Paulo José de

Amorim, em 20/10/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Mercado Central de Belo Horizonte pelos 81 anos de sua

fundação (Requerimento nº 6.613/2010, do Deputado Wander Borges);

de pesar pelo falecimento do Sr. Barôncio Bezerra Cabral, ex-Prefeito Municipal de

Frei Inocêncio (Requerimento nº 6.644/2010, do Deputado José Henrique);

de congratulações com o Colégio Tecnológico Delfim Moreira pelos 60 anos de sua

fundação (Requerimento nº 6.649/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
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de congratulações com a Associação Wilson de Souza Lopes pelos 17 anos de sua

constituição (Requerimento nº 6.662/2010, do Deputado Wander Borges).
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